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چند دلیل تیک و گرفتگى عضالتکمبود فلوراید در آب اصفهاناجراى یک اپراى زنانه براى نخستین بار واحد تهاجمى زرد تقویت مى شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با مصرف آب کرفس 
چه فوایدى 

نصیبتان مى شود

اصفهانى ها پنج شنبه ها بیشتر تصادف مى کنند
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ورشکستگى 90 درصد 
تولیدکنندگان مرغ گوشتى

کنکور 98 
مرحله اى مى شود
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پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پى درگذشت 
آیت ا... شاهرودى

کرفس یکى از سبزیجات پرمصرف، محبوب و البته 
مفیدى است که در سبد خرید خانواده ها جایگاه 

همیشگى دارد.کرفس بسیار ترد و آبدار است و تقریبًا
 95 درصد آن از آب تشکیل شده است. اغلب 
اشخاصى که قصد دارند خود را الغر کنند ...

رهبر معظم انقالب اسالمى در پیامى درگذشت 
فقیه عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آیت ا... هاشــمى شــاهرودى را تسلیت 
گفتند. به گزارش «ایســنا»، متن پیام حضرت 

آیت ا... خامنه اى به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
اناهللا و انا الیه راجعون

با تأسف و اندوه خبر درگذشــت فقیه عالیقدر و 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت ا... 
آقاى حاج سیدمحمود هاشمى شاهرودى رضوان ا... 
علیه را دریافت کردم. این ضایعه  اسفبار که پس از 
حدود یکسال بیمارى سخت و دردناك واقع شده 

است مایه  تألم همه  کسانى است که    ...
4

حاال همه آب مى خواهندحاال همه آب مى خواهند
مجادله کالمى نمایندگان استان خوزستان با رئیس جمهور در پى اقدامات اخیر نمایندگان اصفهانمجادله کالمى نمایندگان استان خوزستان با رئیس جمهور در پى اقدامات اخیر نمایندگان اصفهان
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آمار 9 ماهه فرمانده انتظامى استان در سال جارى نشان مى دهد

فصل جدید «پنج  ستاره»
 باز هم با حمیــد گودرزى

واکنش ذوبى ها به مصاحبه هاى مکرر نمازى

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن در واکنش به مصاحبه اخیر امید نمازى 
گفت: «این یک روال غیرحرفه اى است که یک مربى پس از جدایى 
از یک باشگاه دائم علیه باشگاه مصاحبه کرده و حاشیه ایجاد کند ولى 

متأسفانه این کار توسط آقاى نمازى در حال انجام است.»
نمازى در مصاحبه خود گفته بود که ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان  روى پله پنجم 
بیشترین 

میزان کسرى 
آبخوان هاى زیرزمینى

26دشت ممنوعه در استان وجود دارد

تیم هایى که به خواهش و تمنا افتاده اند
برگردید لطفًا
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خروج بیرانوند چتر خروج بیرانوند چتر 
نجات حقیقى مى شود؟نجات حقیقى مى شود؟
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ب و البته 
گاه 

 و تقریبًا
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اینقدر دهانت را به دروغ باز نکن!
واکنش

سرپرست تیم فو
گفت: «این یک
از یک باشگاه دائ
ممتأسفانه این کار
نمازى در مصاح

اینقدر د

4

خبرسازى یکى از
 آلوده ترین شهرهاى بریتانیا

واکنش تند بهاره افشارى به حذف بازى اش در «ممنوعه»
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رئیس سازمان سنجش گفت: طرح مرحله اى شدن براى 
کنکور سراسرى 98 اجرایى و جزئیات آن تا آخر دى ماه 

اعالم مى شود.
ابراهیم خدایى اظهار کرد: در گام اول برخى رشته هایى 
که با سوابق تحصیلى پذیرش مى شوند، تا آخر دى ماه 
اعالم خواهند شــد و داوطلبان بــراى تحصیل در این 
رشته ها  دیگر نیازى ندارند در کنکور شرکت کنند. وى 
افزود: وزارت علوم تا پیش از این هم 85 درصد پذیرش 
دانشگاه ها را بدون کنکور انجام مى داد ولى با این طرح به 
دنبال آن هستیم که آنها را از ثبت نام کنکور جدا کرده و 

به صورت مجزا اعالم کنیم.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: آنهایى باید براى کنکور 
98 ثبت نام کنند که خــارج از این 85 درصد مى خواهند 
وارد دانشگاه شــوند؛ به عبارت دیگر در حال حاضر، 15 

درصد ظرفیت دانشگاه ها کنکور طلب است.
خدایى با بیان اینکه این طرح بــراى کنکور 98 اجرایى 
خواهد شــد، در مورد میزان احتمالى ریزش داوطلبان 
کنکور به دنبال اجراى این طــرح گفت: در حال حاضر 
داوطلبان کنکور حدود یک میلیون نفر هستند که پس 
از اجراى طرح، شاید روند کاهشى در سال اول اجرا زیاد 
نباشد ولى انتظار داریم پس از چند سال از اجرا، ثبت نام 

داوطلبان در کنکور سیر کاهشى مناسب به خود گیرد.

رهبر معظم انقالب اسالمى در پیامى درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت ا... هاشمى شاهرودى را تسلیت 
گفتند. به گزارش «ایسنا»، متن پیام حضرت آیت ا... خامنه اى به 

این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
اناهللا و انا الیه راجعون

با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقیه عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، آیت ا... آقاى حاج سیدمحمود هاشمى شاهرودى 
رضوان ا... علیه را دریافت کردم. این ضایعه  اسفبار که پس از حدود 
یکسال بیمارى سخت و دردناك واقع شــده است مایه  تألم همه  
کسانى اســت که به مقام علمى و خدمات با ارزش ایشان به نظام 
اسالمى و نیز به مجموعه هاى فقهى و اصولى و حقوقى حوزه هاى 

علمیه آشنا مى باشند. ایشان اســتادى بزرگ در حوزه علمیه قم و 
کارگزارى با وفا در مهمترین تشکیالت نظام جمهورى اسالمى، 
عضو مؤثرى در شوراى نگهبان و رئیس موفقى در مجمع تشخیص 
مصلحت بودند و آثار و برکات علمى بسیارى از خود بر جاى نهادند. 
ایشان همچنین برادر سه شــهید و از یاران و شاگردان و همراهان 
شهید نام آور و بزرگوار سیدمحمدباقر صدر بود. اینجانب مصیبت 
درگذشت این عالم برجســته را به خاندان مکرم، همسر گرامى و 
فرزندان محترم و همه وابستگان و نیز به حوزه  علمیه قم و شاگردان 
و همکاران علمى و ارادتمندان ایشان تسلیت مى گویم و رحمت و 
مغفرت الهى و علّو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت مى نمایم.
سید على خامنه اى
4 دى 1397

کنکور 98 
مرحله اى مى شود

پیام تسلیت رهبر انقالب در پى 
درگذشت آیت ا... شاهرودى 

پیکر آیت ا... هاشمى شاهرودى 
امروز تشییع مى شود

مراسم تشییع    باشگاه خبرنگاران جوان |
پیکر آیت ا... سـیدمحمود هاشـمى شـاهرودى صبح 
چهارشـنبه (امروز) در تهـران برگزار مى شـود. پس از 
برگزارى مراسـم تشـییع و اقامه نماز در تهران توسط 
حضرت آیت ا... خامنه اى، پیکر ایـن عالم ربانى براى 
تشییع و خاکسپارى به قم منتقل خواهد شد. پیکر آیت 
ا... هاشمى شاهرودى بعد از ظهر از مسجد امام حسن 
عسکرى به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) 
تشـییع شـده و در جوار ضریح مطهر بانوى کرامت به 
خاك سـپرده خواهد شد. آیت ا... هاشـمى شاهرودى 
پس از یـک دوره بیمارى دوشـنبه شـب در سـن 70 

سالگى به دیدار حق شتافت.

اسراف با 2 مناره 90 مترى
حجت االسـالم و المسـلمین محسن    میزان|
قرائتـى در جلسـه تفسـیر قـرآن کریم که در مسـجد 
دانشـگاه تهران برگزار شـد، گفـت: روزى بـه یکى از 
بـزرگان گفتم پولـى که بـراى فالن سـاختمان خرج 
کردید و دو مناره 90 مترى براى آن سـاختید اسـراف 
اسـت. در پاسـخ من گفت: اینهـا جزو شـعائر مذهبى 
اسـت. وى با اسـتناد به آیـه اى از قرآن کریـم عنوان 
کرد: مسرفان هنگام خرج بیهوده نمى گویند ما اسراف 
کردیم بلکه مى گویند مـا آبرو داریم، بـه عنوان مثال 
هنگامى کـه 30 نفـر مهمـان دارد بـراى 40 نفر غذا 

تهیه مى کند.

ازغدى: ظریف تحریف کرده
  فارس| حسن رحیم پور ازغدى، عضو شوراى 
عالى انقـالب فرهنگـى در دانشـکده حقـوق و علوم 
سیاسـى دانشـگاه تهران در پاسـخ به سـئوال یکى از 
دانشـجویان در خصـوص اظهارات وزیر امـور خارجه 
مبنى بر اینکـه عـده اى مى گویند امـام(ره) نگفته که 
اسـرائیل باید از بین برود، گفـت: اینچنین حرف هایى 
دروغ و تحریف اسـت. امام(ره) گفت اسـرائیل باید از 

بین برود.

حجتى
 امروز استیضاح مى شود

عضـو هیئت    باشگاه خبرنگاران جوان |
رئیسـه مجلـس گفت: جلسـه اسـتیضاح وزیـر جهاد 
کشـاورزى روز چهارشـنبه (امروز) در مجلـس برگزار 
مى شود. على اصغر یوسف نژاد گفت: استیضاح حجتى 
از حد نصاب نیافتاده است. برخى اعالم کردند که این 
استیضاح با پس گرفتن تعدادى از امضاها از حد نصاب 

افتاده است.

چرا « افتخارى» نیست!
علیرضـا افتخـارى، خواننـده     خبر آنالین |
اصفهانى در پاسـخ بـه این سـئوال روزنامـه «ایران» 
که چـرا فعالیت شـما با رسـانه ملى کمتر شـده گفت: 
خواسته مردم است، آنها مى خواهند کمتر به تلویزیون 
بروم. وى گفت: البته رسـانه ملى حق الزحمه چندانى 
هم پرداخت نمى کند. 40 سـال است مسئوالن رسانه 
ملى آثار مرا پخش مى کنند و هیچ حق مؤلفى پرداخته 
نمى شود. اگر تا به امروز براى هر کدام از آثارم یک ریال 
پرداخت شده بود شرایط مالى من این گونه نبود... خود 
موسـیقى هم هنوز بالتکلیـف اسـت، نمى دانند حرام 

است یا حالل.

افتتاح اولین پایگاه بسیج 
هتل ها

   چمدان | اولیـن پایـگاه بسـیج مسـتقر در 
هتل هاى کشـور با حضور سردار حسـن زاده و جمعى 
از فرماندهان بسـیج در هتل مائده  مشـهد برگزار شد.  
پایگاه هاى بسیج در هتل ها با رویکرد مباحث فرهنگى، 
تربیتى و خدماتى در سراسر کشـور ایجاد خواهند شد. 
رئیس جامعه هتلـداران از ایجاد پایگاه هاى بسـیج در 

هتل هاى کشور ابراز بى اطالعى کرد.

خبرخوان
بیشترین هزینه 

صداوسیما کجاست؟
  ایسنا| تهیه کننــده برنامه «مشــاعره 
ملى» معتقد است که بیشترین هزینه صداوسیما 
صرف حقوق و دســتمزد نیروى انســانى ادارى 
مى شود در حالى که صداوسیما سازمانى فرهنگى 
و هنرى است و هدف، تولید برنامه و محتوا براى 

مخاطبان است.

تخلف 11 نفر 
در آتش سوزى «اسوه»

  تابناك | مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
سیستان و بلوچســتان گفت: در ارتباط با پرونده 
حادثه مرکز پیش دبســتانى و ابتدایى غیردولتى 
«اسوه حســنه» ناحیه 2 زاهدان تعداد 11 نفر از 
کارکنان آمــوزش و پرورش به تخلفــات ادارى 
معرفى شده اند و به زودى رأى در مورد آنان صادر 

خواهد شد.

تخفیف ویژه 
هتل هاى مشهد

  ایرنا | رئیس اتحادیه هتلداران خراســان 
رضوى گفــت: اقامت زمســتانى مســافران در 
هتل هاى مشهد با ارائه تخفیف 30 تا 70 درصدى 
انجام مى شود. محمد قانعى افزود: هم اکنون 35 
درصد گنجایش هتل هاى مشهد تکمیل شده و 
بسیار پایین است اما از نظر ورود گردشگران خارجى 
براى اقامت در هتل ها وضعیت بهتر است به طورى 
که حدود 15 درصد مهمانان هتل ها در مرکز شهر 

مشهد گردشگران خارجى هستند. 

وام ازدواج زیاد نشد!
  ایسنا | آنطور که در قیمت اول ماده واحده 
بودجه سال 1398 آمده، وام ازدواج زوج هاى ایرانى 
در سال آینده 15میلیون تومان در نظر گرفته شده 
که نسبت به امسال تغییرى نکرده است. آنطور که 
در تبصره 16 الیحه بودجه 98 آمده، بانک مرکزى 
با هدف آنچه حمایت از ازدواج جوانان عنوان شده، 
موظف اســت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتبارى 
کشــور را ملزم کند به اندازه سهم خود تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت 

قرار دهند.

نابودى 20 هزار ُتن برنج 
نماینده مردم کرمانشاه در    خانه ملت |
مجلس گفت: مقدار زیادى برنج وارداتى متأسفانه 
در حال فاسد شدن است که مقصر اصلى این اتفاق 
دولت اســت. عبدالرضا مصرى دیــروز در تذکر 
شفاهى خود در مجلس گفت: از قبل اعالم کرده 
بودیم که بیــش از 20 هزار ُتن برنج در شــرکت 
بازرگانى دولتى در حال از بین رفتن است که 4500 
تن در یک انبار بوده است. این برنج ها فاسد شده و 
هم اکنون در حال رنگ شدن هستند که به عنوان 
غذاى دام مصرف مى شود، متأسفانه این برنج ها به 
دست مردم نرسید و همه آنها فاسد شدند، آیا این 

برنج ها نباید به دست مردم مى رسید؟ 

چرا سرقت زیاد شده؟
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهى    ایرنا |
نیروى انتظامى گفت: با توجه به نوســانات بازار و 
افزایش قیمت طال و ارز و نگهدارى آنها در منزل، 
میزان سرقت از منزل در ماه هاى اخیر 7 تا 8 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

هواى آدمکش!
  فارس| شهردار تهران درباره ارائه گزارش 
وضعیت سالمت شــهروندان تهرانى، گفت: د ر 
تهر ا ن ساالنه 57 هزار نفر فوت مى کنند و 4573 
نفر به دلیل افزایش ذرات 2/5  میکرون در هوا جان 

خود را از دست داده اند.

ظاهراً دســتور رئیس جمهور براى تشکیل ستاد احیاى 
رودخانه زاینده رود کــه از نتایج مهم اســتعفاى اخیر 
نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس بود، به  شــدت 
موجب نگرانى نمایندگان چند استان دیگر و به خصوص 
استان خوزستان شده است. اوج این نگرانى دیروز هنگام 
تقدیم الیحه بودجه سال 98 در صحن علنى مجلس به 

چشم خورد. 
هفته پیش بود که نمایندگان ســه اســتان خوزستان، 
چهارمحال و بختیــارى وکهگیلویه و بویــر احمد در 
اعتراض به این دســتور و همچنین قــول محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه براى حل مشکل 
آب اصفهان، در محل اســتقرار هیئت رئیسه مجلس 
تحصن کردند. نمایندگان متحصن خواســتار آن بودند 
که منافع آبى اســتان آنها قربانى احیــاى زاینده رود و 
حل مشکل آب اصفهان نشود ضمن اینکه دولت براى 
حل مشکل آب در آن استان ها نیز دست به اقدام عملى 
بزند. این تحصن اما نتیجه مشــخصى در بر نداشت و 
بازگشــت نمایندگان اصفهان به صحن علنى مجلس 
که به خواســت نماینده ولى فقیه در استان محقق شد، 
جو سنگین ایجاد شده علیه اصفهان را تا حدود زیادى 

آرام کرد.
دیروز اما در حین نطق رئیس جمهور (که به منظور تقدیم 
الیحه بودجه سال آینده به مجلس شوراى اسالمى رفته 
بود) حاشیه هایى رقم خورد که نشان مى دهد نمایندگان 
اســتان هاى دیگر همچنان از دســتور روحانى براى 
تشکیل ســتاد احیاى رودخانه زاینده رود رنجیده خاطر 
هستند. آنها معتقدند احیاى زاینده رود به معناى انتقال 
آب از حوضه هاى آبى دیگر به این رودخانه و در نتیجه 
لطمه دیدن آن حوضه ها خواهد بود. در این بین مشخصًا 

از رود کارون نام برده مى شود.  
روز گذشــته وقتى رئیس جمهور در خالل ســخنان 
خود اعالم کرد «دولت متعلق به همه کشــور اســت 
و همه استان ها را با یک چشــم نگاه مى کند و متعهد 
است مشکالت آب در کشــور را حل کند»، تعدادى از 
نمایندگان استان خوزســتان با شنیدن این اظهارات به 
سمت روحانى رفته و به وى اعتراض کردند که همین 
باعث شد سخنرانى رئیس جمهور براى دقایقى متوقف 

شود.
روحانى که متوجه دلیل اعتراض نمایندگان شــده بود 
خطاب به آنها گفت: «همانقدر کــه براى ما زاینده رود
 مهم است، کارون هم اهمیت دارد؛ همانقدر که دریاچه 
ارومیه مهم اســت، هامون هم اهمیــت دارد؛ ممکن 
اســت دولت بر مبناى اولویت ها قدم هایى را بردارد اما 
دولت تنها به یک اســتان یا یک محله یا یک منطقه یا 
یک بخش ایران تعلق ندارد.» امــا این هم نمایندگان 
خشــمگین جنوب کشــور را آرام نکرد و حتى کار به 
جایى رسید که در ادامه سخنرانى رئیس جمهور، مجید 
ناصرى نژاد رئیــس مجمع نمایندگان خوزســتان در 
جایگاه ســخنرانى حاضر شــد و به جر و بحث با وى 
پرداخت که روحانى با بیان اینکه براى حل این موضوع 
در بودجه سال 98 راهکار پیش بینى شده است به مزاح 
گفت: «امروز چقدر موضوع آب در کشــور مهم شــده 
است!» باالخره با پادرمیانى نمایندگان دیگر و همچنین 
على الریجانى که ریاســت مجلس را بر عهده داشت، 
معترضین رضایت دادند به صندلى هایشــان بازگردند 
اگرچه بگومگــوى آنها با نمایندگان اســتان اصفهان 

همچنان برقرار بود! 
البته این نماینده ها از همان دقایق ابتدایى حضور رئیس 
جمهور و هیئت همراه او در صحــن علنى، اعتراضات 
خودشان را شــروع کرده بودند اما آنچه در حین نطق 
روحانى اتفاق افتاد، اوج خشــم نمایندگان چند استان 
و به خصوص خوزســتان از تصمیم رئیس قوه مجریه 
براى حل مشکل آب اصفهان و رودخانه زاینده رود بود. 
رئیس جمهور هم قول داد بعد از ترك صحن علنى با آنها 
مالقات کند که به گفته یکى از نمایندگان خوزســتان، 
روحانى به قولش عمل کــرد و در جمع نمایندگان این 
استان حاضر شــد و وعده هایى هم داد اما به گفته این 
نماینده، اظهارات روحانى «دو پهلو» بوده و لذا امیدى 

به تحقق آنها نیست!

مشخصاً چه مى خواهند؟!
اما درخواســت نمایندگان استان خوزســتان از رئیس 
جمهور دقیقًا چیست و چرا دســتور آبى روحانى درباره 
اصفهان آنهــا را تا این حد خشــمگین کرده اســت؟ 
هدایت ا... خادمــى، عضو مجمع نمایندگان اســتان 
خوزستان که بعد از ماجراهاى دیروز به میان خبرنگاران 
آمده بود، به این سئوال پاســخ داده است: «میزان آب 
رودخانه کارون نسبت به 30 سال گذشته به یک سوم 
کاهش یافته است و استان خوزستان با مشکل جدى کم 
آبى روبه رو است، به نوعى که در برخى مناطق آب شرب 
هم وجود ندارد، با این حال متأسفانه بدون در نظر گرفتن 
مطالعات آمایش سرزمینى، منابع آبى از استانى به استان 
دیگر انتقال داده مى شود. بهتر بود دولت با نگاه ملى از 
بروز مشکالت بیشتر جلوگیرى مى کرد، در واقع پیش 
از این براى رفع مشکالت و اشتغالزایى، صنایعى چون 
فوالد و پتروشیمى به استان اصفهان منتقل شد، صنایع 
پر آبى که در این مناطق با مشکل رو به رو شده است. با 
توجه به اعتراض نمایندگان و براى رفع مشکل صنایع، 

طرح هاى انتقال آب براى جبران تأمین آب شرب استان 
اصفهان در دولت مطرح شــده هرچند پیش از این هم 
چندین بار لوله هاى 60 اینچ، آب را از استان خوزستان 
به اصفهان انتقال داده است. رئیس جمهور هم به همین 
دلیل هفته گذشته دســتور داد تا منابع آبى براى تأمین 
آب براى شرب، کشــاورزى و صنعت استان اصفهان 
از رود کارون به این حوضه انتقال داده شــود، از این رو 
نمایندگان استان خوزستان خواستار لغو این دستور شدند 
اما على رغم وعده هاى داده شده هیچ اقدامى صورت 
نگرفت. بنابراین نمایندگان اســتان خوزستان در زمان 
ارائه الیحه بودجه 98 در صحن علنى نســبت به این 

موضوع اعتراض کردند.»

وظیفه خطیر نمایندگان اصفهان
رئیس جمهور در جایى از نطق دیروز خود به نمایندگان 
مجلس قول داد که شوراى عالى آب تا پایان سال جارى 

و همچنین در سال آینده بیشتر تشکیل خواهد شد.
با جستجو در خبرها، دستتان مى آید که این شورا به جز 
مواقع خاصى از سال، آنچنان فعال نبوده و خروجى قابل 
توجهى که توانسته باشد مشکلى از وضعیت بحرانى آب 
کشور را حل کند نداشته اســت. قول روحانى مبنى بر 
فعالیت بیشتر این شورا و از طرف دیگر دستور او به وزیر 
نیرو و نیز به کارگروه سه نفره متشکل از وزیر نیرو، وزیر 
جهاد کشاورزى و رئیس سازمان محیط زیست، مبنى بر 
اینکه آنها موظفند مشکل آب را حل کنند نشان مى دهد 
که صداى استعفاى نمایندگان اصفهان که به اعتراض 
دیگر نمایندگان اســتان ها و خصوصًا استان خوزستان 
هم کشیده شــد، کامًال به گوش رئیس جمهور رسیده 
و قوه مجریه در راســتاى آرام کردن قوه مقننه حاضر 
است امتیازاتى هم در این باره بدهد. مهم اما این است 
که این امتیازات به حســاب نمایندگان کدام استان ها 

ریخته خواهد شد. 

نمایندگان استان خوزســتان همواره نشــان داده اند 
در این امور پیشــتازند و ایــن توانایــى را دارند که با 
صداى بلنــد از حقوق موکالنشــان حمایــت کنند. 
نمایندگان اســتان چهار محال و بختیارى، کهگیلویه 
و بویراحمد و یکى دو اســتان دیگر نیز اگر نه پشت سر 
خوزستانى ها ولى به موازات آنها امتیازات آبى متعددى 
گرفته و یا درصدد گرفتن آن هستند. نمایندگان اصفهان 
اما همواره بــه عقب مانــدن از این جریــان قدرتمند 
سهم خواهى و سکوت مصلحت اندیشانه متهم شده اند.
 این در حالى است که اســتعفاى اخیر کلیه نمایندگان 
اســتان اصفهان (به جز یــک نفر) در اعتــراض به بى 
توجهى دولت به موضوع آب اصفهان نشــان داد حتى 
اگر هم این اتهام صحت داشته باشد، حاال آنها تصمیم 
گرفته اند شرایط را تغییر دهند. هیچکس غیر از خود این 
نمایندگان از عمق بحران آب در استان اصفهان خبر ندارد 
و همین هم باعث شد که باالخره سکوت شکسته شود و 
اصالح طلب و اصولگرا وارد فاز عملگرایى آبى شوند.      

دیروز رئیس جمهور با اشاره به بحث و جدل نمایندگان 
با وى بر سر آب گفت که «بحث نان نیست، بحث  اینها 
بحث آب اســت». روحانى در واقع مى خواست بگوید  
بودجه که با نان مردم ارتباط مســتقیم پیدا مى کند به 
حاشیه رانده شده و فعًال بحث اصلى در مجلس، موضوع 

آب است. 
کلیت ســخنان دیروز روحانى دربــاره آب باید براى 
نمایندگان اصفهان به عنوان اتمام حجت تلقى شــود؛ 
اینکه وقتى دولت پذیرفته در این زمینه گام هایى بردارد 
و امتیازاتى بدهد، این وکالى پنــج میلیون اصفهانى 
هســتند که باید جلوتر از همکارانشــان، حداکثر این 
امتیازات را در سبد موکالنشان جمع کنند. این کار هیچ 
حسنى که نداشته باشد (که دارد) تضمین نشستن همین 
وکال بر کرسى هاى سبز بهارستان حداقل تا چهار سال 

دیگر است.   

مجادله کالمى نمایندگان استان خوزستان با رئیس جمهور در پى اقدامات اخیر نمایندگان اصفهان

حاال همه آب مى خواهند
سهیل سنایى

شــهال میالنى، خواننده موسیقى کالســیک غربى و 
فولکلوریک ایرانى و سرپرست گروه موسیقى آواز ملل 
از اجراى اپــراى «کارِمن» براى نخســتین بار پس از 
انقالب در تاالر وحدت در تهران خبر داد. داستان اپراى 
«کارِمن» در حدود سال 1820 در سویِل اسپانیا مى گذرد 
و روایتگر زندگى این کولى زیبا با خلق و خویى آتشین 

است، با عشقى رها از هر بند.
این اپراى اسپانیایى که توســط آهنگسازى فرانسوى 
نوشته شده اســت اگرچه در پیش از انقالب بارها روى 
صحنه رفت اما از سال 1357 تاکنون روى صحنه را ندید 

و حال قرار است در تاالر وحدت اجرا شود. 
شهال میالنى درباره اجراى این اپرا افزود: البته مى دانید 
که انجام چنین کارى بسیار دشوار است. ما در این اپرا 
شخصیت هاى مرد هم داریم اما چون اجرا ویژه بانوان 

است امکان استفاده از بازیگران و خوانندگان مرد وجود 
نداشــت و در نتیجه از زنانى با صداى بم براى بازى در 
نقش مرد استفاده کردیم و فکر کردیم همانطور که در 
تئاتر سنت زن پوشى هســت اینجا نیز مى توان با کمى 

تغییر آن را به مردپوشى تغییر داد.
او در مــورد اینکه آیا صــداى خانم هــا از چنین تنوع 
صوتى برخــوردار بود که بتوانند بــه راحتى از پس این 
کار برآید نیز گفت: بلــه. این کار کامالً  شــدنى بود و 
توانســتیم نقش مــردان را به خانم هایــى که صداى 
بم دارند بدهیم و کســانى که صــداى زیرترى دارند 
نقش هاى دیگــر را ایفا مى کننــد تا همه چیــز را به 
گونــه اى مدیریت کنیم که بدون وارد شــدن لطمه  به 
کار و وارد آمدن فشار به این هنرمندان، نقش ها تقسیم

 شود.   

هفته هاى گذشته برخى دوستان و رسانه هاى نزدیک 
به وحید یامین پــور از ممنوع التصویرى وى در ســیما 
و شــبکه افق، خبر دادند. انتشار پســت اینستاگرامى 
و توییت خــود یامین پور هــم این شــایعه را جدى تر 

کرد. 
استورى ها و پست هاى اینستاگرامى دوستان وى نیز در 
انتقاد به مدیران صداوسیما بود که چرا به دلیل انتقادات 
وى به مدیران بازنشسته صداوسیما این مجرى انقالبى 

را ممنوع التصویر کرده اید؟
یکى از برنامه ســازان شــبکه افق که نخواست نامش 
منتشــر شــود، در گفتگو با «ایرنا» ضمــن تأیید خبر 
ممنوع التصویــرى یامین پــور از همزمانى اجراى وى 
در شــبکه هاى 4 و افق به عنوان دلیل این تصمیم خبر 

 داد.

به دنبــال ایــن مطلب، محســن ناجى، مدیــر گروه 
تلویزیونى شبکه افق، ضمن تکذیب این خبر، از محمد 
دالورى به عنوان کســى که همزمان در شــبکه هاى 
5 و یک اجــرا مى کند، به عنوان نقض ایــن ادعا مثال

 زد.
 ناجى در ادامه گفت: اصًال آقاى یامین پور از خردادماه 
برنامه زنده نداشــته اســت کــه بخواهد کســى او را 
ممنوع التصویر کند و احتماًال به زودى با برنامه تازه اى به 
تلویزیون برمى گردد. بعید مى دانم وى ممنوع التصویر  

شده باشد و به کارش ادامه مى دهد.
مدیر روابط عمومى شبکه افق هم در گفتگو با «ایرنا» 
اظهار کرد که از ممنوع التصویرى این مجرى بى اطالع 
است و گفت: هیچ نامه یا دستورى در این راستا منتشر 

نشده است.

یامین پور ممنوع التصویر شده است؟اجراى یک اپراى زنانه براى نخستین بار
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80 درصد اتوبوس هاى شهر 
اصفهان معاینه فنى شدند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان گفت: 
در سـال جارى معاینـه فنـى اتوبوس هـاى شـهر در 
دستور کار قرار گرفت، به طورى که تاکنون80 درصد 
اتوبوس هاى شهر کارت معاینه فنى دریافت کرده اند.

قدرت ا... افتخـارى با بیان اینکه اتوبوس هاى شـهر 
یکبار در سـال معاینـه فنى مى شـود، تصریـح کرد: 
تاکنـون 80 درصد نـاوگان اتوبوسـرانى شـهردارى 
اصفهـان کارت معاینـه فنـى را دریافـت کرده انـد و 
تـا پایـان دى مـاه سـال جارى نیـز 20 درصـد دیگر 

اتوبوس ها با براى دریافت آن مراجعه خواهند کرد.

افزایش غلظت آالینده ها در 
اصفهان 

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: بـراى مناطـق صنعتـى و کالنشـهر اصفهان 
شرایط افزایش میزان غلظت آالینده ها، کاهش دید 

افقى و کاهش کیفیت هوا پیش بینى مى شود.
حجت ا... على عسگریان با اشاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى اسـتان اصفهان طى دو روز آینده، اظهار 
کـرد: در این بـازه زمانى، جـو پایدار بر روى آسـمان 
استان حاکم مى شود که بر این اسـاس، در اکثر نقاط 
آسمان صاف تا قسمتى ابرى و کاهش وزش باد پیش 

بینى مى شود.

ارشاد تیران با کمبود اعتبار 
مواجه است

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى تیـران و 
کـرون گفـت: کمبـود امکانـات و اعتبار مالـى براى 
فعالیـت هاى فرهنگـى، هنـرى و قرآنـى مهمترین 
چالش هاى فراروى این نهاد است که مانع از اجراى 

اقدامات شاخص مى شود.
اقبال صالحى افزود: امسـال هیچ اعتبـار فرهنگى و 
هنرى به این نهاد اختصاص نیافتـه و به همین دلیل 
قادر به حمایـت از برنامـه هاى شـاخص فرهنگى و 

هنرى نیستیم.

وجود 25 گورستان محلى در 
خمینى شهر

محمود مسلم زاده، فرماندار خمینى شهر با بیان اینکه 
25 گورسـتان فعال در بافت قدیمى این شهرسـتان 
وجـود دارد، گفت: بـراى دقـت در ارائه آمـار فوت به 
گورسـتان مرکـزى، به صـدور گواهى فوت رسـمى 

نیاز داریم.

تأسیس مرکز پژوهش هاى 
شوراى اسالمى کاشان

 رئیـس شـوراى شـهر کاشـان از تأسـیس مرکـز
 پژوهش هاى شـوراى اسالمى کاشـان خبر داد. على 
رسول زاده همچنین از برگزارى همایش ویژه صاحبان 
پژوهش و فکر و اندیشـه در ماه جارى خبر داد و گفت: 
معتقد هستیم ایجاد مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى 
شهر کاشان با وجود نخبگان کاشانى در راستاى توسعه 

هرچه بیشتر مسائل شهرى مثمر ثمر است.

راه اندازى کلینیک دندانپزشکى 
دانشگاه آزاد اصفهان 

معاون علوم پزشــکى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان از راه اندازى کلینیک تخصصى دندان پزشکى 
خاتم االنبیــاء(ص) در آینده نزدیــک خبرداد. آرش 
قدوســى افزود: با همکارى محمــود پاکروان خیر 
و نیکوکار اصفهانى، ســاختمانى مجهــز به منظور 
راه اندازى کلینیک دندانپزشکى و با هدف گسترش 
فعالیت هاى آموزشى درمانى به دندانپزشکى این واحد 
دانشگاهى واگذار شد. وى تصریح کرد: این ساختمان 
به مساحت تقریبى 550 مترمربع و با کیفیت عالى در 
یکى از بهترین نقاط شهر اصفهان، به زودى خدمات 

درمانى خود را آغاز خواهد کرد.

خبر

معاون نهضت سوادآموزى آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در ســال جــارى 7500 بى ســواد در مراکز نهضت 

سوادآموزى استان اصفهان جذب شدند.
بهمن امیدقائمى با اشــاره به ابالغ هر ساله آمار بى سوادان 
به وزارتخانه اظهار کرد: بر اســاس اعالم وزارتخانه 8000 
نفر بى سواد معرفى شدند که از این تعداد 7500 نفر تاکنون 
جذب شده اند. وى افزود: جذب 7500 نفر در مراکز نهضت 
ســوادآموزى در ســال جارى بوده که در 40 منطقه استان 

اصفهان این اقدام انجام شده است.
معاون نهضت سوادآموزى آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه مراکز سوادآموزى فعالیت هاى متفاوتى دارند، 

گفت: راه اندازى مراکز یادگیرى از جمله فعالیت هاى شاخص 
نهضت سوادآموزى اســت که عالوه بر فراگیرى خواندن و 
نوشتن، مهارت هاى اجتماعى، اخالقى، فرهنگى و شهروندى 
را آموزش مى بیننــد. وى ادامــه داد: کارآفرینى یکى دیگر 
از فعالیت هاى شاخص این سازمان اســت که در این راستا 
سوادآموزان مهارت هاى حرفه اى را یاد مى گیرند و در نهایت 
کارآفرین مى شوند. معاون نهضت ســوادآموزى آموزش و 
پرورش استان با اشاره به طرح خواندن با خانواده اظهارکرد:  
در این طرح بیش از4800 کتــاب بین اعضاى خانواده هاى 
سوادآموزان توزیع شده که بعد از خواندن کتاب، نکته بردارى 

و سپس بهترین دست نوشته انتخاب مى شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
76 مرکز نیکوکارى در اصفهان که به شــبکه اطالعاتى 
کمیته امداد متصل هستند، در استان فعالیت دارند و افزایش 
این مراکز در دســتور کار قرار دارد. محمدرضا متین پور با 
اشاره به رویکرد مردمى کمیته امداد، اظهار کرد: کارهایى را 
خوب و مردمى مى دانیم که به صورت محله اى انجام شود. 
وى افزود: پایگاه مســجد یک الگوى زیبا براى این گونه 
کارهاست و با نام مراکز نیکوکارى با ساختارى خودگردان 
به منظور تسهیل در شناسایى نیازمندان واقعى هر منطقه، 
سرعت در جمع آورى کمک هاى مردمى و افزایش دقت و 
کارآیى در توزیع و ارائه خدمات نقدى و غیر نقدى در کمترین 

زمان به فعالیت مى پردازند. متین پور با بیان اینکه کمک هاى 
جمع آورى شده توسط مراکز نیکوکارى اصفهان در اختیار 
نیازمندان قرار مى گیرد، گفت: این کمک ها به شکل صدقه، 
زکات، کمک هاى مستقیم، سبد کاال و بر اساس نیاز افراد 
زیر پوشش به دست نیازمندان مى رسد. وى افزود: بیشتر 
مراکز نیکوکارى در مساجد و زیر نظارت امام جماعت محل 
و یا امام جمعه شهر شکل گرفته اند و مساجد زیرساخت هاى 
آماده اى هستند که در نقطه به نقطه استان وجود دارد و با 
سازمان دهى و تشویق و حمایت از فعاالن محلى عرصه خیر 
و احسان مى توان از این ظرفیت عظیم براى یارى رسانى هر 

چه بیشتر و مؤثرتر به نیازمندان استفاده کرد.

فعالیت76 مرکز نیکوکارى
 در اصفهان

7500 بى سواد جذب 
نهضت سوادآموزى شدند

براى ایجاد درآمد پایدار
 راهى جز جذب سرمایه گذار نداریم

شهردارکلیشاد و سودرجان گفت: شهردارى ها در فرایند 
توسعه شهرى و ایجاد خدمات مورد نیاز به شهروندان 
با چالش هاى متعدد رو به رو هستند.حامد اخگر با اشاره 
به اینکه شهردارى ها براى ایجاد درآمد پایدار راهى جز 
شناسایى مزیت هاى شهر و جذب سرمایه گذار ندارند، 
اظهار کرد: الزم است شهرداران و اعضاى شوراها به 

شناســایى مزیت هاى شــهر و منطقه خود به منظور 
تعریف درآمدهاى پایدار، تولید ثروت، اشــتغالزایى و 

جذب سرمایه گذار توجه ویژه اى داشته باشند.
وى گفت یکــى از مهمترین چالش هــاى پیش روى 
مدیران شهرى، کمبود منابع درآمد مورد نیاز براى ارائه 

خدمات و ایجاد زیرساخت هاى شهرى است.

ثبت رکورد تولید چدن در ذوب آهن
معاونت بهره بردارى ذوب آهن اصفهان تولید225هزار 
و 658   تن چدن را محقق کرد که این میزان، بهترین 
تولید ماهانه پس از توقف کوره بلند شماره یک در سال 

94 به شمار مى رود.
مهــرداد توالئیان افزود: حوزه معاونــت بهره بردارى 
باتوجه به شرایط ســال هاى اخیر که کوره بلند شماره 
یک متوقف بوده اســت و فقط کوره بلندهاى شماره 
2 و 3 در مــدار تولید قرار دارنــد و همچنین باتوجه به 
محدودیت هاى اخیــر تأمین مواد اولیه مــورد نیاز، با 
افزایش ســطح بهره ورى و راندمان به افزایش میزان 

تولید اقدام کرده است.  

تولید ساالنه 400 تن گوشت شتر در آران
مدیر جهــاد کشــاورزى آران و بیدگل گفــت: این 
شهرستان به عنوان منبع پرورش شتر در استان داراى 
بیش از هزار نفر شتر است و ســاالنه بیش از 400 تن 

گوشت تولید مى کند.
حســین فتاحى اظهارکرد: این 400 تن گوشت تولید 
شده بیش از 200 تن آن توســط گردشگران کویر و 

مردم سایر استان هاى کشور خریدارى مى شود.

وى با بیان اینکه تقى آبــاد و بخش کویرات از مناطق 
عمده پرورش این حیوان بــا ارزش در آران و بیدگل 
است، افزود: کویر مى تواند به خودى خود یک خاطره 
خوب براى گردشــگران باشــد و در کنار این خاطره، 
جاذبه هاى زنده و طبیعى موجود کویر مانند شــتر نیز 
مى تواند ارمغــان خوبى براى هر گردشــگر کویرى 

داشته باشد.

اجرایى شدن طرح کارت الکترونیکى دریافت آرد 
براى نانوایان 

نایب رئیس انجمن علوم و فنــون غالت اصفهان 
گفت: آرد نانوایان آزادپز توسط دولت سهمیه بندى 

شده است و بر این اساس به دنبال اجراى طرح کارت 
الکترونیکى دریافت آرد براى نانوایان هستیم.

محمد رضا خواجه اظهارکــرد: از چند روز پیش آرد 
نانوایان آزادپز که بــه راحتى مى توانســتیم از هر 
شهرى خریدارى کنیم،  توسط دولت سهمیه بندى 

شده است.
وى بیان کرد: دولت به جاى ســهمیه بندى خرید 
آرد آزاد براى نانوایان، اقــدام به کنترل قاچاق آرد و 
دالل ها و برخى  آسیاب داران متخلف کرده و افرادى 
که گندم 900 تومانى  را به اســم نانوایان آزادپز از 
دولت مى گرفتند پس از تبدیل آن به  آرد یک شرکت 
خصوصى، قیمت کیسه 50 تومانى را صد هزار تومان 

صادر مى کردند.

تخصیص 53 میلیارد تومان براى 
بازآفرینى شهرى اصفهان

معــاون مســکن و بازآفرینى شــهرى اداره کل راه 
وشهرسازى استان اصفهان گفت: براى اجراى خدمات 
زیربنایى و روبنایى محالت هدف اســتان اصفهان، 
53 میلیارد تومان بودجه در حوزه بازآفرینى شــهرى 
اختصاص یافته است. ایمان طاهر اظهار کرد: شرط 

پرداخت این میزان اعتبار، اجراى اقدامات دستگاه ها 
مطابق با برنامه جامع اقدام مشــترك هر محله است 
و مقرر شد تا نســبت به احداث 5500 واحد مسکونى 
در محالت هدف و با تسهیالت 110 میلیون تومانى، 

نسبت به بازآفرینى در استان اقدام شود.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه روزانه حدود 15 تن پسماند 
عفونى و بیمارستانى جمع آورى و در دشت سجزى 
دفن مى شــود، گفت: طى دو هفته آینده با مصوبه 
شوراى شهر  براى امحاى این پســماندها با جذب 
مشارکت بخش خصوصى ســرمایه گذارى خواهیم 
کرد. على دهنوى اظهار کرد: روزانه حدود 1000 تن 
پسماند از سطح شهر جمع آورى و به کارخانه سازمان 
پسماند منتقل مى شود که  600 تن آن تبدیل به کود 
آلى شده و 400 تن آن، که غیرقابل بازیافت هستند، 
دفن مى شود. وى افزود : حدود 70 تن پسماند خشک 
روزانه از دِر منازل جمع آورى مى شــود و به سایت 

مدیریت پسماند منتقل مى شود.
ورشکستگى 90 درصد تولیدکنندگان مرغ گوشتى

دبیر انجمن صنفى مرغداران استان اصفهان با بیان اینکه 
90 درصد تولیدکنندگان مرغ گوشتى ورشکسته هستند، 
گفت: ارزان بودن نرخ مرغ براى مردم و مسئوالن کم کم 
به صورت عادت شده است. بهرام پاکزاد با اعتقاد بر اینکه 
قیمت مرغ در بازار چندان افزایشى نداشته است، اظهار 
کرد: در چند سال گذشته تنها صنفى که قیمت محصول 
خود را به قیمت تمام شده نفروخته، مرغدارى هاى گوشتى 
بوده است. وى افزود: در حال حاضر مرغ به قیمت واقعى 
خود نزدیک شده اســت، یعنى براى تولیدکننده امید به 
تولید وجــود دارد، البته مرغى که اکنــون در بازار وجود 
دارد، دو ماه پیش جوجه ریزى شده و به بازار رسیده است.

پاکزاد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت فروش هرکیلو 
مرغ زنده در اصفهان 8400تومان است، اضافه کرد: در 
خصوص هر یــک از اجزاى مرغ قیمــت واحدى وجود 

ندارد، زیرا مغازه داران وکشــتارگاه ها براى خود سودى 
در نظر مى گیرنــد و قیمتگذارى توســط این دو بخش 

انجام مى شود.

زهرا موسویان، کارشــناس بهداشت آب مرکز بهداشت 
استان اصفهان در خصوص میزان فلوراید موجود در آب 
اصفهان گفت: فلوراید آب بیشتر مناطق استان اصفهان 
کمتر از حد نرمال اســت؛ تنها در برخــى مناطق وجود 
این ماده معدنى در آب اصفهان نرمال اســت اما در هیچ 
منطقه اى وجود فلوراید بیش از استاندارد گزارش نشده 
است. وى با تأکید بر اینکه حداقل فلوراید آب آشامیدنى 

نیم میلى گــرم و حداکثر 1/5میلى گرم بر لیتر اســت، 
اظهارکرد: اگر میزان فلوراید آب از حداکثر آن باالتر برود، 
مشــکالتى به وجود مى آورد و مى تواند با کلسیم زدایى 
موجب پوکى استخوان شــود، در برخى موارد نیز مقادیر 

باالى فلوراید در بروز کانسرها (سرطان) مؤثر است.
■■■

همچنین محمد حسن ربیعى راد، کارشناس امور کنترل 
کیفیت آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بیشتر از 85 درصد مردم اصفهان از آب تصفیه 
شده استفاده مى کنند، اظهارکرد: فلوراید آب تصفیه خانه 
بابا شــیخعلى درحدود 0/2میلى گرم بر لیتر است که از 

کمترین مقدار استاندارد فلوراید آب نیز پایین تر است.
وى تصریح مى کند: فلوراید آب آشامیدنى مناطق خشک 
مثل شــهرضا و کوهپایه در حدود 0/3 میلى گرم بر لیتر 
است که از آب شهر اصفهان بیشتر اســت اما بازهم به 
حداقل استاندارد فلوراید موجود در آب نمى رسد و به طور 
کلى آب استان اصفهان فلوراید کمى دارد.کارشناس امور 
کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ادامه مى دهد: این کمبود را مى توان با مصرف بیشتر آب 
در طول روز و استفاده از مواد غذایى که فلوراید دارد، تأمین 
کرد و غلظت باالى فلوراید نگران کننده اســت و میزان 

کمتر از حد استاندارد مشکلى به وجود نمى آورد.  

تداوم خشکسالى ها، افت بارندگى ها و تخلیه روزافزون 
منابع آب زیرزمینى موجب شــده تا از میان 609 دشت 
کشور، 404 دشــت در شــرایط بحرانى به سرببرند و 
استان هاى فارس، کرمان، خراسان رضوى، اصفهان و 
خراســان جنوبى در صدر مناطق داراى بیشترین تعداد 

دشت ممنوعه قرار بگیرند.
تداوم خشکسالى ها، افت بارندگى ها و فشار هر چه بیشتر 
به سفره هاى زیرزمینى به عنوان منابع استراتژیک آب 
کشور باعث شده تا از ابتداى سال تاکنون 23 دشت نیز 
به جمع دشت هاى ممنوعه کشور افزوده شود و هرگونه 
توســعه بهره بــردارى از منابع آب هــاى زیرزمینى در 

دشت هاى یاد شده ممنوع است.
بر اساس ارزیابى صورت گرفته، اســتان هاى فارس با 
حدود 90 دشت، کرمان با 37 دشت، خراسان رضوى با 33 
دشت، اصفهان با 26 دشت و خراسان جنوبى با 25 دشت 
در صدر استان هاى داراى بیشترین دشت هاى ممنوعه و 

ممنوعه بحرانى قرار گرفته اند.
در حال حاضر برداشت از چاه هاى غیرمجاز به حدود 7/8 
میلیارد مترمکعب رسیده است و نگاهى به روند افزایش 
دشت هاى ممنوعه در کشور نشان مى دهد که از ابتداى 
دهه 80 تاکنون تعداد دشت هاى ممنوعه در ایران حدوداً 

دو برابر شده است.

همچنین ادامه فشــار به منابع زیرزمینى موجب شــده 
است تا کســرى تجمعى آبخوان هاى زیرزمینى کشور 
به 130 میلیارد مترمکعب برسد که درحدود 106 میلیارد 
مترمکعب از این کسرى طى 20 سال اخیر اتفاق افتاده 

است.
در این بین استان هاى خراسان رضوى با یک میلیارد و 
85 میلیون مترمکعب، کرمان با 813 میلیون مترمکعب، 
فارس با 551 میلیون مترمکعب، قزوین با 333 میلیون 
مترمکعب و اصفهان بــا 320 میلیــون مترمکعب در 
صدر استان هاى داراى بیشترین میزان کسرى مخزن 

آبخوان هاى زیرزمینى قرار گرفته اند.

26دشت ممنوعه در استان وجود دارد

اصفهان  روى پله پنجم بیشترین میزان 
کسرى آبخوان هاى زیرزمینى

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
به استاندار، مدیر عامل آبفا و ذوب آهن یادآور مى شوم که 
پروژه عظیم شــبکه جمع آورى فاضالب نجف آباد پس 
از حدود دو دهه تعطیلى، در چندســال اخیر با مشارکت 
مستقیم مردم احیا شــده و به همین دلیل اجازه فروش 

پساب تصفیه خانه در شرایط 
کنونى را نخواهیم داد. 

ابوالفضــل ابوترابــى اظهار 
کرد: متأســفانه آبفاى استان 
بدون هماهنگــى با مدیریت 
شهرستان در حال مذاکره با 
ذوب آهن براى فروش پساب 
فازهاى بعــدى تصفیه خانه 
فاضالب نجف آباد با قیمتى 
بســیار پایین به این شرکت 
است که این موضوع مى تواند 
تبعات اجتماعى خطرناکى به 
دنبال داشــته باشد.وى ادامه 

داد: چند سال پیش نیز در تصمیمى مشابه، پساب شاهین 
شــهر را به قیمت پایین در اختیار پاالیشــگاه اصفهان 
قرار دادند که تبعات آن در حال حاضر مشــخص شده و 

شهروندان بارها به اشکال مختلف معترض این تصمیم 
غیر کارشناسى شده اند.

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلى مجلس خاطر 
نشــان کرد: به دلیل نیاز شهر به این پســاب، احتمال 
بروز مشــکالت زیســت محیطى و نشســت زمین و 
برنامه ریزى هــاى صورت 
گرفته در خصوص استفاده 
از این پساب در زمینه هاى 
مختلف، بــدون هماهنگى 
با مدیران ارشد شهرستان 
اجــازه خــروج پســاب از 

نجف آباد را نخواهیم داد.
از مجمــوع نزدیک به500 
کیلومتر شــبکه جمع آورى 
فاضالب نجف آباد تاکنون 
200کیلومتــر  بیــش از 
عملیاتــى شــده و ضمن 
فروش 16 هزار انشــعاب، 
120 لیتر در ثانیه از پساب اولین فاز تصفیه خانه فاضالب 
شهر نیز به مدت 30 ســال در اختیار شهردارى این شهر 

قرار گرفته است.

فروش پنهانى پساب نجف آباد به ذوب آهن

کمبود فلوراید
 در آب اصفهان

جمع آورى روزانه 15 تن 
پسماند بیمارستانى 
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«بنکسى»، سرشناس ترین هنرمند ناشناس جهان بار دیگر 
هنر خود را براى اعتراض به وضع موجود به کار گرفت و با اثرى 
که خودش آن را «خوشامدگویى فصلى» مى خواند، صداى 

دادخواهى ساکنان شهرى آلوده شد.
به گزارش «گاردین»، این گرافیتى چند روز قبل روى دیوار 
گاراژى در بندر صنعتى تالبوت ســربرآورده بود و با توجه به 
ظاهر آن از همان ابتدا گمانه ها حاکى از این بود که بنکسى اثر 
دیگرى از خود به جا گذاشته است تا اینکه خود این هنرمند با 
انتشار پستى در صفحه اینستاگرام و وبسایتش بر درستى این 
شایعات صحه گذاشت و هویت خود به عنوان نقاش این اثر 

را تأیید کرد.
این گرافیتى در دو بخش و روى دو دیوار متقاطع کار شــده 
است. در یک سمت کودکى مشــاهده مى شود که با کاله و 
لباس زمستانى ایستاده و با دستانى از هم گشوده و دهانى باز 
از آنچه بارش برف به نظر مى رسد شادمان است اما قسمت 
متأثر کننده این اثر در ســوى دیگر دیوار است که مشخص 
مى شود این دانه هاى معلق در هوا، نه برف که خاکستر حاصل 

از سوختن آشغال و یا ضایعات است.
بندر تالبوت شهرى صنعتى، مستقر در کنار کارخانه ذوب آهن 
است و یکى از آلوده ترین شهرهاى بریتانیاست. در حقیقت 

سازمان جهانى بهداشت امسال گزارشــى را منتشر کرد و 
این بندر را آلوده ترین شهر کل بریتانیا معرفى کرد، هر چند 
مسئوالن شهر بعداً اعالم کردند که این سازمان از داده هاى 

نادرستى استفاده کرده و از این بابت عذرخواهى کرده است.
با این حال ساکنان تالبوت ماه هاســت بابت آلودگى شهر و 
الیه ضخیمى از غبار سیاه که بر فراز این بندر جریان دارد و 
بر تمام خانه ها، کودکان، حیوانات و به طور کلى ساکنان شهر 
مى نشیند شکایت دارند و خواســتار رسیدگى فورى و جدى 
مسئوالن امر هستند؛ شــکایتى که تاکنون گوشى شنواى 

آن نبوده است.

حال این حرکت جسورانه و اعتراضى بنکسى، بار دیگر نام این 
بندر و مشکالتش را سرتیتر خبرگزارى ها کرده و پاى بسیارى 
از هواداران این هنرمند را نیز به تالبوت کشانده است، تا جایى 
که نیروهاى پلیس و شهردارى براى جلوگیرى از اختالل در 
عبور و مرور ماشین ها، محدودیت هایى در کنار این دیوار برپا 

کرده اند.
«یان لویس»، صاحــب گاراژ در مصاحبــه اى ضمن ابراز 
خوشحالى خود از کشیده شدن این گرافیتى روى دیوار ملکش 
اعالم کرده است که این اثر هنرى به شهر تعلق دارد و از آن 

محافظت مى کند.

فاطمه معتمدآریا معتقد اســت که دریچه هاى ابتذال در 
سینماى ایران باز شده اســت و اگر این دریچه ها بسته 
شــود چیزى جز فرهنــگ و خوشــبختى نصیب مردم 

نمى شود.
این بازیگــر در گفتگو بــا برنامه «تهران مــن» رادیو 
تهــران آن هم بعد از ســال ها که با رادیــو و تلویزیون 
گفتگویى نداشته، درباره بازگشــت به تلویزیون و بازى 
در سریال ها از این مسئله استقبال کرد و از یک پیشنهاد 
نیز خبر داد که به سبب دور بودن از سلیقه شخصى آن را 
نپذیرفته است. او گفت: «بى نهایت به کار در تلویزیون 
مشتاقم؛ چون مخاطب کثیرى اســت که دوست دارم 
آنها را نگه دارم و چیزى که دوســت دارند را براى آنها 

کار کنم.»

معتمدآریا درباره ســینماى کمدى امروز گفت: «خیلى 
با ســلیقه من منطبق نیست. شــاید دلیل عدم حضور 
من در سینماى فعلى این باشــد که نگاه من، یک نگاه

 عمیــق در رابطــه بــا احتــرام به تماشــاگر اســت  
ولى عموم کارهاى طنز امروز خیلى با نگاه و سلیقه من 

جور نیست.»
او مشــکل ســینما را در سیاســت هایى دانست که در 
ســینما جارى اســت و گفت: «دریچه هاى ابتذال در 
سینما باز شده اســت. اگر دریچه هاى ابتذال را به جاى 
هر گونه محدودیــت و تعیین انــدازه در امور فرهنگى 
ببندنــد، مســئوالن مطمئــن باشــند کــه چیــزى 
مــردم نصیــب  خوشــبختى  و  فرهنــگ  جــز 

 نمى شود.»

حذف سکانسى از بازى بهاره افشارى در ســریال نمایش خانگى «ممنوعه» با واکنش تند خانم بازیگر 
روبرو شد.

روز دوشــنبه ســوم دى ماه 1397 دهمین قســمت از ســریال «ممنوعه» در شــبکه نمایش خانگى 
توزیع شد. با توزیع این قسمت 
از ســریال «ممنوعه» و حذف 
سکانس هایى از این سریال که 
به موتورسوارى بهاره افشارى 
مربوط بود، صداى خانم بازیگر 
درآمد. بهاره افشــارى با انتشار 
ویدیویــى در اینســتاگرامش 
نوشــت: «یادم میاد از سال 68 
به مراتب در سینما صحنه هاى 
متعدد موتورسوارى خانم و آقا 
داشــتیم اما براى «ممنوعه» همه چیز ممنوعه... حرف حسابشــونم اینه که ما به روند قصه که آسیب 
نمى زنیم؟ به روان بازیگر چى!... ببینم این ســریاالیى که بعد ما میان هم شامل این قوانین میشن! منو 
ببخشید که بلد نیستم براى نقشى که زحمت کشیدم تالش نکنم بلد نیستم پشت فیلمم رو خالى کنم به 
جاش مى جنگم شاید به خودشون بیان واین صحنه ها رو برگردونن در قسمت هاى آتى که میشه بازم باشه.»

بهاره افشارى در سریال «ممنوعه» بازیگر نقش «ترانه» همسر سابق «سامى» با بازى میالد کى مرام 
است که در حال حاضر براى رسیدن به هدف انتقام از «سامى» طرح دوستى با «دانیال»  با بازى مصطفى 

قدیرى ریخته است.

نخستین تصویر از پریوش نظریه در «نهنگ آبى» به کارگردانى فریدون جیرانى منتشر شد.
ســریال «نهنــگ آبــى» بــه 
کارگردانى فریدون جیرانى و تهیه 
کنندگى ســعید ملکان به زودى 
آمــاده پخش در شــبکه نمایش 

خانگى خواهد شد.
پریوش نظریه و ســتاره پسیانى 
از جمله بازیگــران این مجموعه 
هستند که به همراه لیال حاتمى، 
ساعد سهیلى، حمید رضا آذرنگ، 
حســین یارى، ویشــکا آسایش، 
مجید مظفرى، فرهاد آئیش، مصطفى زمانى، ماهور الونــد، آزاده صمدى، الهام کردا و دیبا زاهدى در این 

مجموعه ایفاى نقش مى کنند.
«نهنگ آبى» به نویسندگى بهرام توکلى در 30 قسمت در شبکه نمایش خانگى منتشر مى شود.

اکران تازه ترین ساخته بایرام فضلى و رامبد جوان به تعویق افتاد.
علیرغم آنکه قرار بود دو فیلم «قانــون مورفى» به کارگردانى رامبد جوان و «جــن زیبا» به کارگردانى 
بایرام فضلى از امروز چهارشــنبه 5 دى ماه در ســینماها آغاز شــود امــا اکران این دو فیلــم به تعویق

 افتاد.
مهــرداد فریــد، تهیه کننده فیلم 
«جن زیبــا» گفــت: باتوجه به 
اینکه قرارداد اکــران فیلم «جن 
زیبا» روز دوشــنبه 3 دى ماه در 
جلســه کارگروه اکران تصویب 
نشد و همچنین لزوم برنامه ریزى 
منسجم تبلیغاتى، تصمیم گرفته 
شد تا اکران فیلم از روز چهارشنبه 

12 دى ماه آغاز شود.
همچنین فیلم «قانون مورفى» ســاخته رامبد جوان و تهیه کنندگى محمد شایســته نیــز از این هفته 
اکران نمى شــود. برخى از رســانه ها از انصراف ســازندگان «قانون مورفى» از اکران این فیلم به دلیل 
نزدیکى ایام جشــنواره فیلــم فجر خبر داده بودند اما مشــخص شــد جدیدترین ســاخته رامبد جوان 
هفته آینــده چهارشــنبه 12 دى ماه اکران مى شــود تــا «قانون مورفــى» پس از یــک هفته تأخیر 
در اکــران، بتوانــد یکــى از فیلــم هــاى کمــدى ســینما پیــش از جشــنواره فیلــم فجــر 

باشد.
اکران این دو فیلم در حالى به تعویق افتاده که تبلیغات آنها از هفته هاى قبل آغاز شده است و شامگاه دوشنبه 
اکران خصوصى «قانون مورفى» با حضور چهره هایى مطرحى چون مهران مدیرى در پردیس سینمایى 

ملت برگزار شد.

بازیگر سریال نوروزى «ن خ» درباره حضور زنان همسن 
و سال خود در آثار نمایشــى بیان کرد که معموًال نقش 

پیرزن ها همچون یک مجسمه است.
فریده ســپاه منصور با اشــاره به حضورش در سریال 
نوروزى «ن خ» که ایــن روزها به کارگردانى ســعید 

آقاخانى تصویربردارى مى شود، بیان کرد: من 
مدتى در سینما و تلویزیون کار نمى کردم و 
حاال با سریال سعید آقاخانى به تلویزیون 

آمده ام.  
وى فیلمنامه سریال «ن خ» را براساس 

مقتضیات زمان حاضر دانست و 
گفت: در سن و سالى که من 
دارم دیگر برایم بین سینما 
و تلویزیــون فرقى ندارد و 
مهم این اســت که پیام کار 
چه باشد تا وقتى خود را جاى 
تماشاگر مى گذارم به سریال 

ناسزا نگویم.  
بازیگر فیلم «مهمان مامان» 

که حدود 71 سال سن دارد درباره سریال هایى که براى 
مخاطب همسن و سال او ساخته مى شود، گفت: قشرى 
که همسن من باشــد در جامعه بسیار است اما در فیلم و 
سریال ها به موضوعات مورد نظر آنها پرداخته نمى شود. 
شخصیت هاى پیرزن در آثار نمایشــى جزییات ندارند 
و به طور مثــال از یک پیرزن به عنوان مجســمه در 
مجلس خواستگارى و عروسى استفاده مى کنند 
و یا باید قربــان صدقه نوه اش بــرود و چاى

 بریزد.
وى با اشاره به نقش هایى که براى سن وى در 
آثار نمایشى پیشنهاد مى شود، اظهار کرد: 
بیشتر شخصیت هاى پیرزن هویت 
ندارند اما نقشى که در سریال «ن 
خ» دارم را دوست دارم چون از 
هویت برخوردار اســت. من 
انرژى پرداخت به نقش ها 
را دارم اما این نقش ها باید 
واقعاً  ویژگى ها و جزییات 

نقش را داشته باشند.

خبرسازى یکى از آلوده ترین شهرهاى بریتانیا

 «بنکسى» دوباره جنجالى شــد
واکنش تند بهاره افشارى 

به حذف بازى اش در «ممنوعه»

انتشار نخستین تصویر از 
پریوش نظریه در «نهنگ آبى»

تعویق در اکران 2  فیلم جنجالى

نقش پیرزن ها را تا حد مجسمه پایین آورده اند!

خ» که ایــن روزها به کارگردانى ســعید 
یربردارى مى شود، بیان کرد: من
تلویزیون کار نمى کردم و ما و
ل سعید آقاخانى به تلویزیون 

 سریال «ن خ» را براساس 
ان حاضر دانست و 

 و سالى که من 
یم بین سینما 
 فرقى ندارد و 
ـتکه پیام کار

تى خود را جاى 
گذارم به سریال 

«مهمان مامان» 

شخصیت هاى پیرزن در آثار نمایشــى
و به طور مثــال از یک پیرزن به عنو
ا و عروسى مجلس خواستگارى

و یا باید قربــان صدقه نوه اش
 بریزد.

وى با اشاره به نقش هایى که
آثار نمایشى پیشنهاد مى
بیشتر شخصیت ه
اما نقشى ندارند
خ» دارم را دو
هویت برخو
انرژى پرد
را دارم اما
واقعاً  ویژ
نقش را د

دریچه هاى ابتذال در سینما باز شده است
فاطمه معتمدآریا: 

فصل جدید «پنج  ســتاره» با اجراى حمید گودرزى از 
ششم دى  ماه در شبکه 5 سیما آغاز مى شود. این مسابقه 
از همان ابتدا به واســطه جایزه میلیونى که به برندگان 
مى داد حاشیه ساز شــد اما بعداً بحث هاى دیگرى هم 
اضافه شد. اختالف بین مسابقه «پنج ستاره» با اجراى 
گودرزى و مســابقه «برنده باش» شــبکه 3 با اجراى 
محمدرضا گلزار باال گرفت و عوامل این دو برنامه مقابل 
هم صف آرایى کردند. هرچند انتقاد عوامل سازنده این دو 
برنامه از هم، به این حاشیه ها بیشتر دامن زد و جلوه اى 
از مقابله گلزار و گودرزى را به نمایش گذاشت. اما با همه 
این جدال هاى لفظى، گودرزى با حضور در برنامه «من و 
شما» با درخواست مجرى براى محمدرضا گلزار یک پیام 
محبت آمیز ارسال کرد و به او براى اجراى برنامه «برنده 
باش» خسته نباشید گفت. البته این آخر و عاقبت دعواى 
این دو مجرى بود. اما جنجال ها بر ســر انتخاب اشتباه 

گودرزى براى اجراى این مسابقه همچنان بر قرار بود.
گودرزى در مواجهه با شــرکت کنندگان این مســابقه 
اطالعات عمومــى، لحــن و رفتــار تحقیرآمیزى از 
خــود نشــان مى دهــد. او بالفاصله بعد از پرســیدن 
ســئواالت، شــروع به «کــرى خوانى» مــى کند. 
وقتى شــرکت کننده با اســترس زیاد مشــغول فکر 
کــردن بــه گزینه صحیــح اســت، گــودرزى مدام 
مى گویــد: «بچــه خوبى بــودى ولــى االن حذف
 مى شــى»، «با مســابقه خداحافظى کن» و... او مدام 
تمرکز شرکت کننده را به هم مى ریزد و براى او تشنج 

ایجاد مى کند. جداى از لحن نامناســبى که براى 
صحبت با شــرکت کننده ها و مردم انتخاب 

مى کنــد، صدایش را هــم روى آنها بلند
 مى کند. گهگاه عصبى مى شود، بلند 

داد مى کشد یا به حالت عصبانى 
مى خندد. عالوه بر اینها حرکات 
نامناســبى هم انجام مى دهد. 
لپ شرکت کننده را مى کشد یا 
موهایش را به هــم مى ریزد. و 

در این آخرى هم با پرخاش و با دستش به سینه شرکت 
کننده ضربه زد. او ظاهراً قصد شــوخى داشت اما آنقدر 
رفتارش تند و زننده بــود که حرکتش بى احترامى تلقى 

شد و صداى مخاطبان را در آورد.
با تمام حاشیه ها، اولین قســمت از فصل جدید مسابقه 
«پنج  ستاره» به تهیه کنندگى میرمحمدحسین رضوى و 
با اجراى گودرزى از پنج شنبه این هفته 6 دى  ساعت 21 
روى آنتن شبکه 5 سیما خواهد رفت، دومین قسمت نیز 
جمعه 7 دى  در همان ساعت پخش خواهد شد. ساختار 
مسابقه «پنج ستاره» مطابق روال قبلى با گونه «مسابقه 
– بازى» پخش مى شود. باید دید در این سرى هم مدام 
با شرکت کننده ها شوخى مى کند، باال و پایین مى پرد و 

به زور مى خواهد در  برنامه ایجاد هیجان کند!

فصل جدید «پنج  ستاره» باز هم با حمید گودرزى
 محیا حمزه

زى با حضور در برنامه «من و 
راى محمدرضا گلزار یک پیام 
او براى اجراى برنامه «برنده 
لبته این آخر و عاقبت دعواى 
ل ها بر ســر انتخاب اشتباه 

سابقه همچنان بر قرار بود.
کت کنندگان این مســابقه

ن و رفتــار تحقیرآمیزى از 
بالفاصله بعد از پرســیدن و

کــرى خوانى» مــى کند. 
ــترس زیاد مشــغول فکر 
ـح اســت، گــودرزى مدام 
 بــودى ولــى االن حذف
 خداحافظى کن» و... او مدام
جشنج م مى ریزد و براى او ت

ن نامناســبىکه براى
 ها و مردم انتخاب

بلند م روى آنها
ى شود، بلند 

ىىىىىانى صب
کات 
دهد. 
شد یا 
زد. و 

شرکت کننده ها شوخى مى کند، باال و پایین مى پرد و  با
بهزور مى خواهد در  برنامه ایجاد هیجان کند!
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سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن در واکنش به مصاحبه اخیر امید نمازى گفت: «این 
یک روال غیرحرفه اى است که یک مربى پس از جدایى از یک باشگاه دائم علیه 
باشگاه مصاحبه کرده و حاشیه ایجاد کند ولى متأسفانه این کار توسط آقاى نمازى 

در حال انجام است.»
نمازى در مصاحبه خود گفته بود که سه هفته قبل از جدایى اش از ذوب آهن، حاج 
رسولیها به او گفته بود که منصوریان جایگزینش خواهد بود که حاج رسولیها این 

موضوع را تکذیب کرد.
سرپرســت ذوب آهن بیان کرد: «متأســفانه آقاى نمازى، دهانــش را به دروغ 
باز مى کند و هر چه دوست دارد مى گوید. ایشــان در مصاحبه شان گفته اند که 
من سه هفته قبل از جانشینى آقاى منصوریان به جاى وى، به آقاى نمازى گفته 
ام که آقاى منصوریان مربى آینده ما خواهد بود در حالى که تا روز قبل از انتخاب 
ایشان، هیئت مدیره با تمامى بررسى ها و از بین چند گزینه به جمع بندى در ارتباط 

با ایشان رسید.»
وى ادامه داد: «من تعجب مى کنم آقاى نمازى پس از جدایى از ذوب آهن هر روز 
یک عامل را در نتیجه نگرفتن خودش با ذوب آهن مطرح مى کند و هزار و یک 
بهانه مى تراشــد! این یک فرار رو به جلو براى خودشناسى است. آیا آقاى نمازى 

سهمى هم براى ناتوانى خودش در اداره یک تیم حرفه اى در نظر مى گیرد؟ خود 
ایشان همواره از امکانات و کیفیت ها تعریف مى کرد در حالى که خود ایشان حتى 
در ارائه یک برنامه تمرینى مشکل داشت. بارها و بارها بازیکنان از تمرینات و تغییر 

دائم زوایاى نگاه ایشان گله مند بودند.»
حاج رسولیها اضافه کرد: «هر مربى ممکن است از یک باشگاه جدا شود ولى شما در 
همه دنیا مى بینید احترام به دوران حضور خود و باشگاه سابق به عنوان یک عامل 
اخالقى و حرفه اى در دستور کار قرار مى گیرد. ذوب آهن قرار بود مدعى قهرمانى 
لیگ و حذفى باشد ولى در سایه مشکالت مختلف و از آن جمله ناتوانى جناب آقاى 
نمازى دچار افت شدید شد. با در نظر گرفتن جمیع شرایط هیئت مدیره محترم به 
جمع بندى رسید که ایشان نمى تواند شرایط ذوب آهن را بهبود بخشد. بازیکنان 
ذوب آهن همگى بازیکنان صاحبنام و با کیفیتى هســتند که بى تردید به زودى 
کیفیت هاى خودشان را در نیم فصل دوم نشــان خواهند داد. کادر فنى قبلى هم 
جزو چهره هاى اخالقى فوتبال کشور بوده اند که مورد بى مهرى آقاى نمازى واقع 
شده اند، امکانات و پشتیبانى مدیریتى سیستم باشگاه ذوب آهن نیز که همواره در 
ایران به عنوان یک الگو مطرح شده است و بهتر است براى فرار از واقعیت، انسان 

هر بهانه اى را دست آویز قرار ندهد.»

واکنش ذوبى ها به مصاحبه هاى مکرر نمازى

اینقدر دهانت را به دروغ 
باز نکن!

باشگاه هاى استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازى در انتظار بازگرداندن ستاره هاى پیشین 
تیمشان هستند و با توجه به اتفاقاتى که رخ داده، معتقدند اگر بتوانند بازیکنان پیشین را به 

تیم برگردانند، اوضاعشان از اینکه هست، در نیم فصل دوم بهتر خواهد شد.
پرسپولیس- چشم به راه طارمى و رفقا

پرسپولیســى ها بــا اســتفاده از هر 
ترفندى که شده ســروش رفیعى را 
به تیمشان برگرداندند و حاال با انجام 
مصاحبه هاى مشــترك بــه دنبال 
حمایــت از مهدى طارمى هســتند 
تا شــاید بتوانند او را نیز به تیم اضافه 
کنند. برانکو در مصاحبه هایش هرگز 
بازگشــت طارمى را رد نکرده و حتى 
این جمله مهم را به زبان آورده است: 

«کدام مربى مى تواند از جــذب بازیکنى مثل طارمى بگذرد؟» البتــه هواداران هنوز با 
بازگشت این بازیکن به صورت کامل موافق نیستند، اما آنها یک شعار عجیب دارند: «هر 

چى برانکو بگه!»
استقالل- از تیام و جپاروف تا امید نورافکن

اســتقاللى ها از ابتداى فصل دنبال 
راهکارى بودند تا شــاید بتوانند مامه 
تیام و ســرور جپاروف را به تیمشان 
برگرداننــد. از وقتى ایــن دو بازیکن 
از اســتقالل رفتند، نه خــط میانى 
آبى ها چنگــى بــه دل زد و نه خط 
حمله اش. وینفرد شفر نیز به خصوص 
در هفته هاى ابتدایى شروع نیم فصل، 
هر بار که مصاحبه کرد، از جدایى تیام و 

جپاروف گالیه داشت. آبى هاى پایتخت مى خواهند جپاروف را برگردانند و تا حد زیادى 
بابت بازگشت امید نورافکن هم خیالشان راحت است. فقط مى ماند تیام که شاید پروژه 

فصل آینده شان باشد.
تراکتورسازى- شما را بخشیدیم، برگردید!

و اما تراکتورســازان تبریزى. آنها هم 
درست به اندازه استقالل و پرسپولیس 
در انتظار بازگشت دو مهاجم خارجى 
خــود به نام هــاى لى هــرى اروین 
و آنتونى اســتوکس هســتند. طبق 
قولى که اســدى مدیرعامل باشگاه 
تراکتورسازى داده، استوکس با شروع 
دور جدید تمرینات بعد از تعطیالت، به 
تیم اضافه خواهد شــد. این موضوع، 

خواسته تک تک هواداران تیم بود. اســتوکس یک گلزن قهار به شمار مى رود که عدم 
حضورش در اواسط فصل، تأثیر زیادى بر عملکرد تیم گذاشت.

اما تیم هاى دیگر هم منتظر بازگشت ها هســتند. مثًال پدیده اى ها هنوز نگران جدایى 
یحیى گل محمدى هســتند و مى خواهند او برگردد. پارس جنوبى جم در انتظار فرشاد 
محمدى مهر و ذوبى ها بدون هیچ سر و صدایى دلشان مى خواهد مرتضى تبریزى را بار 
دیگر در تیمشان ببینند. انگار همه به دنبال بازگرداندن ستاره هاى پیشین هستند و نگاهى 
به آینده یا استفاده از بازیکنان جوان و یا حتى خرید هاى مؤثر وجود ندارد. با این شرایط، 

آیا منتظر پیشرفت و آینده نگرى هستید؟

برگردید لطفاً

تیم هایى که به خواهش و تمنا 
افتاده اند

با اینکه هنوز به طور رســمى تاریخ نقل و انتقاالت شروع نشــده ولى بازار شایعات و 
گمانه زنى ها داغ است. هر روز در خصوص یک بازیکن براى پیوستن به تیم دیگرى خبر 
مى دهند. اخیراً خبرى مبنى بر بازگشت محمدرضا خلعتبرى به ذوب آهن مطرح شد که 

خود او در این مورد صحبت هاى زیر را انجام داده است. 
ظاهراً بحث بازگشت تو به ذوب آهن مطرح شده؟

من خودم خبر خاصى در این مورد ندارم و هر خبرى هم باشد خود مدیر برنامه هایم مى داند 
و او تصمیم مى گیرد که به کدام تیم بروم.

فعًال که این خبر را نه پدیده تکذیب کرده و نه ذوب آهن. پس 
با وجود این، پیشنهاد شده که دو باشگاه سکوت کرده اند؟

من با پدیده قرارداد دارم و راحت نیز هســتم. االن هم که در تعطیالت به سر مى بریم و 
خبر خاصى از باشگاه ندارم.

حال اگر پیشنهاد شود جدا مى شوى یا نه؟
فعًال که خبرى نیست و گفتم که هر اتفاقى رخ دهد مدیر برنامه هایم در مورد آن تصمیم 
مى گیرد. شرایط من در پدیده مناسب اســت و مشکل خاصى در پدیده ندارم که به فکر 

جدایى باشم.
تا چه روزى تعطیل هستید؟

فکر کنم تا شنبه هفته آینده تعطیل باشیم. فعًال که برنامه را تا شنبه هفته آینده داده اند.
از تعطیالت رضایت دارى؟

رضایت دارم گرچه این فصل تعطیلى زیاد داشتیم و براى مان عادى شده است.

 سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: 
باشگاه نام هیچ بازیکنى را در لیست 
خروج قرار نداده است و هر بازیکنى 
که خواستار جدایى باشد باید از طریق 
مذاکره با باشگاه روند خروجى خود را 

طى کند.
رضا فتاحى در گفتگو با «ایمنا» با بیان 
اینکه تمرینات تیم فوتبال سپاهان از 
هشــتم دى ماه آغاز مى شود، اظهار 
کرد: تیم لیســت خروجى ندارد و در 
مورد جــذب بازیکن با هــر بازیکنى 
قرارداد بسته شــود به صورت رسمى 

اعالم خواهیم کرد. وى ادامه داد: مذاکرات با بازیکنان موردنظر در حال انجام است ولى 
چون زمان نقل و انتقاالت در نیم فصل در حال انجام است و بازیکن ها اکثراً با تیم هاى 
خود قرارداد دارند، بنا بر شرایط اخالقى و قانونى تا قطعى شدن مذاکرات رسمى، اسامى 

بازیکنان اعالم نمى شود.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان خاطرنشــان کرد: جالل الدین على محمدى در لیست 
خروج باشگاه نیست ولى او درخواست جدایى از تیم را داده ضمن اینکه باشگاه نام هیچ 
بازیکنى را در لیست خروج قرار نداده است و هر بازیکنى که درخواست جدایى داشته 

باشد باید از طریق مذاکره با باشگاه روند خروجى خود را طى کند.
فتاحى در خصوص چک رضایتنامه سعید آقایى، خاطر نشان کرد: این چک مربوط به 
قبل از آمدن آقایى به سپاهان اســت؛ او در زمانى که در تیم گسترش فوالد بوده براى 
پیوستن به تراکتورســازى تبریز و صدور رضایتنامه، به باشگاه گسترش فوالد چک 
داده و وصول این چک ربطى به باشــگاه ســپاهان ندارد. وى در خصوص حضور تیم 
فوتبال سپاهان در اردوى کیش، تصریح کرد: قلعه نویى درخواست اردوى برون استان 
کرده، ما و مجموعه باشگاه در حال بررسى هســتیم تا محل مناسب را براى این اردو 
انتخاب کنیم. حضور سپاهان در تورنمنت کیش در صورت فراهم بودن شرایط قطعى 
اســت و بازیکنانى که به تیم اضافه مى شــوند روز بعد از عقد قرارداد در تمرینات تیم

 شرکت مى کنند.

 بحــث انتخاب ســرمربى جدید تیم 
پیکان موضوعى است که این  روزها 
حاشــیه ها و حرف و حدیث زیادى به 
دنبال داشــته و از گزینه هاى زیادى 
براى جانشینى مجید جاللى نام برده 
مى شود. باشــگاه پیکان در نظر دارد 
سرمربى آینده خود را از بین مربیان آزاد 
انتخاب کند. پیکانى ها هنوز به صورت 
قطعى با هیچ مربى بــه توافق نهایى 

نرسیده اند، هرچند جواد نکونام نزدیک ترین فرد به نیمکت این تیم است اما هنوز قرارداد 
او و باشگاه پیکان نهایى نشده است.

عالوه بر نکونام، از حســین فرکى، مهدى تارتار و یحیى  گل محمدى به عنوان ســایر 
گزینه هاى نیمکت پیکان نام برده مى شود اما از قرار معلوم نکونام گزینه نهایى باشگاه 
پیکان براى هدایت این تیم در نیم فصل دوم لیگ برتر است. اتفاقى که شاید با توجه به 
قرارداد داشتن نکونام با تیم نساجى با مشکل روبه رو  شود و از همین رو مسئوالن باشگاه 

پیکان به صورت موازى با گزینه هاى دیگر هم وارد مذاکره شدند.

یه عالمه گزینه براى پیکان سوارى

خلعتبرى: فعالً جایم خوب است

رى ی ر ی ز
رضایت دارمگرچه این فصل تعطیلىزیاد داشتیمو براى مان عادى شده است.

ورود آرى، خروج هرگز!

امیر قلعه نویى، ســرمربى تیم فوتبال 
سپاهان قصد دارد در نقل وانتقاالت نیم 

فصل خط حمله تیمش را تقویت کند.
تیم فوتبال سپاهان که با هدایت امیر 
قلعه نویى موفق شد قهرمان نیم فصل 
اول لیگ برتر شود، قصد دارد در بازار 
نقل وانتقــاالت نیم فصل بر اســاس 
نیازهاى خــود فعالیت کنــد. در این 
راستا، قلعه نویى فهرستى از بازیکنان 
مدنظرش را در اختیار مدیران باشگاه 
سپاهان قرار داده تا آنها مذاکرات خود 

را با گزینه هاى مدنظر وى آغاز کنند.
شنیده مى شود حدود چهار پنج بازیکن در فهرست قلعه نویى حضور دارند که در این بین 
باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام بازیکن شاگرد قلعه نویى مى شود. شنیده مى شود 
باشگاه سپاهان نظرى روى سعید حسین پور هافبک جوان پرسپولیس هم ندارد و تمامى 
اخبار در خصوص عالقه باشگاه سپاهان به این بازیکن شــایعه است. قلعه نویى دنبال 
بازیکنى مى گردد که در نیم فصل دوم به کمک این تیم بیاید و تجربه کافى را از حضور در 
بازى هاى مختلف داشته باشد ضمن اینکه سرمربى طالیى پوشان اصفهان مى خواهد 

خط حمله تیم خود را هم تقویت کند.

واحد تهاجمى زرد تقویت مى شود

ســرمربى تیم نفت مسجدسلیمان از 
مسئوالن این باشــگاه خواسته تا یک 

دروازه بان مطرح را به خدمت بگیرند.
 تیم نفت مسجدســلیمان در ابتداى 
فصل با نظر عبدا... ویســى، سرمربى 
وقت خود میالد فراهانــى دروازه بان 
باتجربه لیــگ برتــرى را به خدمت 
گرفت و او در بازى هاى ابتدایى وظیفه 
حراست از دروازه نفت را برعهده داشت. 

با رفتن ویسى و حضور علیرضا مرزبان به عنوان سرمربى، فراهانى بازهم دروازه بان شماره 
یک نفتى ها بود اما درگیرى لفظى دروازه بان و سرمربى نماینده مسجدسلیمان منجر به 

فسخ قرارداد فراهانى شد.
در هفته هاى گذشــته حمیــد فرعباســى دروازه بــان جــوان درون دروازه تیم نفت 
مسجدسلیمان قرار گرفته و عملکرد خوبى هم داشــته اما حاال در تعطیالت نیم فصل 
مرزبان از مسئوالن باشگاه خواسته تا یک دروازه بان مطرح را به خدمت بگیرند تا غیبت 

فراهانى به چشم نیاید.

مرزبان به دنبال دروازه بان

علیرضا حقیقــى را مى توان محتمل تریــن گزینه براى 
جایگزینــى علیرضا بیرانونــد در صــورت جدایى این 

دروازه بان از پرسپولیس دانست.
پس از پایان یافتن محرومیت پرسپولیس از جذب بازیکن 
حاال این تیم با چالش جدیدى روبه رو شــده و آن جذب 

بازیکنان تأثیرگذار و مثمرثمر است.
علیرضا بیرانوند که پس از درخشــش در جام جهانى با 
پیشــنهادات متعددى مواجه بود، بــه دلیل محرومیت 
پرسپولیس در این تیم ماند و اعالم کرد در صورت داشتن 
پیشنهاد خوب در نیم فصل با پرداخت مبلغ رضایتنامه از 

این تیم جدا خواهد شد.
ظاهراً همین اتفــاق افتاده و بیرانوند قصــد دارد پس از 
جام ملت هاى آسیا از پرسپولیس جدا شده و به یک تیم 
اروپایى بپیوندد. به همین دلیل برانکو به صرافت افتاده تا 
یک دروازه بان با کیفیت جایگزین بیرانوند کند که اکنون 
شنیده مى شــود یکى از گزینه هاى اصلى وى علیرضا 

حقیقى دروازه بان سابق این تیم و تیم ملى ایران است.
حقیقى در حال حاضر بازیکن آزاد است و مى تواند بدون 
هیچ دردسرى به پرسپولیس ملحق شود و این تیم را در 
مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا همراهى کند. 
شاید ترانســفر شــدن بیرانوند بتواند دوباره راه را براى 

حقیقى باز کند و او مجدداً بر سر زبان ها بیافتد.
این دروازه بــان باتجربه در جام جهانــى 2014 یکى از 

بهترین بازیکنان تیم ملى ایران 
بود و با درخشــش خــود توجه 
رســانه هاى بین المللــى را به 
خود جلب کرد. حقیقى در میان 
هواداران پرسپولیس از محبوبیت 
باالیى برخوردار است و هواداران 
این تیم وى را به ســبب تعصب 
و عالقه اى که همیشــه از وى 
به پیراهن پرســپولیس دیده اند، 

دوست دارند.
 علیرضا حقیقــى زمانى که 18 
سال داشــت در تاریخ 25 مهر 

1385 قرارداد خود را با پرســپولیس ثبت کرد. او اولین 
بازى خود را در برابر سایپا وقتى که فرشید کریمى از بازى 
اخراج شد انجام داد و موفق شــد در همان دیدار ضربه 
پنالتى کاپیتان وقت تیم ملى یعنى على دایى را مهار کند.

در فصل بعد به دلیل وجود دروازه بانان ملى پوشى مانند 
حسن رودباریان مرد شماره یک تیم ملى ایران و مهدى 
واعظى، حقیقــى تبدیل به یک نیمکت نشــین و حتى 
سکونشین شد و اکثراً جایى در لیست 18 نفره تیم نداشت، 
تا اینکه در فصل 87-88 با مصدومیت میثاق معمارزاده و 
مشکالت مهدى واعظى با کادرفنى آن زمان پرسپولیس 
توانست در اکثر بازى هاى این تیم  به عنوان مرد شماره 

یک بازى انتخاب شود و درون دروازه 
قرار گیرد.

علیرضا حقیقى در ژانویــه 2012 به 
روبین کازان روسیه پیوست و یکى از 
نقل و انتقاالت پر سر و صداى فوتبال 
ایران را به نام خود ثبت کرد اما اوضاع 
در روسیه براى او خوب پیش نرفت و 
وى در سال 2013 دوباره به پرسپولیس 
بازگشــت و این بار به صورت قرضى 
در این تیم تــوپ زد. عملکرد وى در 
آن ســال به قدرى از نظــر کارلوس 
کى روش چشــمگیر بود کــه وى به 
اردوى تیم ملى ایران براى حضور در 

جام جهانى 2014 دعوت شد و درون دروازه تیم ملى ایران 
هم قرار گرفت و توانست نمایش هاى درخشانى را از خود 
به ثبت برســاند تا جایى که تا مدت ها علمکرد وى نقل 

محافل فوتبالى اروپا بود.
وى پس از جام جهانى در حالى 
که تصور مى شد با اتفاقات خوبى 
همراه شود، علیرغم پیشنهادات 
مناســبى که در اختیار داشــت 
بدشانســى هاى بــزرگ ترى 
گریبانگیرش شــد. بعد از جام 
جهانى شــماره 12 تیم ملى با 
توجه به قــراردادى که با روبین 
کازان داشــت بار دیگر مجبور 
به بازگشــت به این تیم شد. او 
در ادامــه بار دیگر بــه تیم ملى 
بازگشــت و در جام ملت هاى آسیا در اســترالیا علیرغم 
مصدومیت شدید شانه به شماره یک کارلوس کى روش 
تبدیل شــد. حضور در پنافیل پرتغــال و ماریتیمو دیگر 

تیم هاى اروپایى او در کارنامه اش محسوب مى شوند.

در سال 2017 او با پیشنهاد فوق العاده اى از لیگ انگلیس 
در آستانه یک تاریخ سازى بزرگ قرار داشت و مى توانست 
به عنوان اولین دروازه بان ایرانى راهى این کشــور شود 
که مشکالت مربوط به ویزاى کار و پاسپورت در نهایت 
این مسئله را منتفى کرد. او به ناچار راهى لیگ سوئد شد 
و با نمایشى دیدنى در تیم اسکیلســتونا در نیم فصل در 
نهایت به عنوان سومین دروازه بان برتر لیگ این کشور 
انتخاب شــد. با این حال 
مصدومیت مچ پــا او را بار 
دیگر مدتــى از فوتبال دور 
کرد تــا در کلینیک مونیخ 
به مداواى خود بپردازد. این 
دورى پیراهــن تیم ملى را 
نیز از او گرفت تا اکنون در 
30 سالگى بار دیگر زمزمه 
بازگشت او به فوتبال ایران 

به گوش برسد.
حقیقى که در ابتداى فصل 
تمرینــات آماده ســازى 
اختصاصى خــود را دنبال 
کرده، مى تواند انتقال جذاب فوتبال ایران در زمســتان 
لقب گیرد و در شرایطى که طى روزهاى اخیر شایعات داغ 
درباره جدایى بیرانوند به گوش مى رسد به گزینه بازگشت 
به پرسپولیس تبدیل شده اســت تا در فصلى که فوتبال 
ایران با بازگشت مسعود شجاعى و حضور اشکان دژآگه 
داغ شده، حضور او نیز در کنار شایعات مربوط به مذاکره با 

قوچان نژاد به سوژه جالبى تبدیل شود.
حقیقى که اکنون بازیکن آزاد محســوب مى شــود، در 
صورتى که بیرانوند از پرســپولیس جدا شود، یک گزینه 
جالب توجه براى سرخپوشان محسوب مى شود و با توجه 
به محبوبیتش در بین هواداران این تیم و سابقه حضورش 
در جمع سرخپوشان شــاید به گزینه ایده آل پرسپولیس 
تبدیل شود. در شــرایط کنونى اما همه چیز بستگى به 
جدایى بیرانوند دارد و در صورتى که شماره یک کنونى 
سرخپوشــان عزم حضور در فوتبال اروپا را داشته باشد، 
مى توان به بازگشت جالب توجه دروازه بان سابق این تیم 
به اردوگاه پرســپولیس به عنوان یک انتقال جذاب نگاه 
کرد. خروج بیرانوند از پرسپولیس مى تواند مانند چترى 

نجات براى حقیقى باشد تا دوباره خودى نشان دهد.

خروج بیرانوند چتر نجات حقیقى مى شود؟
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ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالســه 510/97 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 666- 97/7/18 صادره از شــعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه ایوب کریمى محکوم به الزام به انتقال ســند خودرو به شــماره 452/53 ج 63 به نام 
خواهان و پرداخت 675/000 ریال بابت خسارت دادرســى در حق خواهان در حق محکوم 
له رضى عبداله پور گردیده اســت و حســب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول 
المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس 
از انتشــار آگهى نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد.م 
الف: 325037 شعبه چهارم اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /10/136
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- خانم غزاله احمدپور دادخواستى به  الزام 
به  انتقال سند خودرو ایران 23- 316 و 22 بطرفیت ســید عباسعلى موسوى که اعالم شده 
مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 1039/97 در شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه 
مورخ 97/11/29 ساعت 9 صبح در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 325992 شعبه 

چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/137
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973730201361 شــماره پرونده: 9709983730200742 شماره 
بایگانى شــعبه: 970753 پرونده کالسه 9709983730200742 شــعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان نجف آباد تصمیم نهایى شماره 9709973730201361 خواهان: آقاى 
على جمعه آرپناهى فرزند محمدى به نشــانى اصفهان-شهرســتان نجف آباد-شهرنجف 
آباد-یزدانشــهر-خیابان19 غربى پالك 14 خواندگان: 1-خانم سمیه مرتضائى نژاد فرزند 
رضا2-خانم صدیقه شجرى پورموسوى فرزند ســید کاظم همگى به نشانى مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه سفته2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه خسارت دادرسى 
.راى دادگاه درخصوص دادخواســت آقاى على جمعه آرپناهى فرزنــد محمدى به طرفیت 
1- خانم ســمیه مرتضائى نژاد فرزند رضا 2- خانم صدیقه شــجرى پور موسوى فرزند سید 
کاظم  بخواسته مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال به اســتناد پنج فقره سفته به شماره هاى 
992231و094457و094453و964727و555529 بانضمام خســارات دادرســى ؛ بدین 
توضیح که خواهان اظهار داشته است ،خواندگان به تعهد خویش مبنى بر پرداخت وجه سفته 
هاى مذکور اقدام ننموده اند . و خواندگان هر دو با وصف ابالغ قانونى در جلســه ى دادگاه ، 
در وقت مقرر حاضر نشده و ایراد وانکارى نسبت به مســتندات ارایه شده توسط خواهان به 
عمل نیاورده و سفته هاى ارائه شده بر اشــتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت 
داشته و نامبردگان دلیلى بر پرداخت دین و سقوط تعهد خود ابراز نداشته است ،لذا دادگاه با 
استصحاب بقاى دین نسبت به خوانده و مســتندا به ماده 198 از قانون آئین دادرسى مدنى 
و ماده 1301 قانون مدنى رأى بــر محکومیت خواندگان به نحو تضامنــى به پرداخت مبلغ 
دویست و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز به اســتناد قاعده تسبیت و مواد 515 
و 519 از قانون آیین دادرســى مدنى به پرداخت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست که محاسبه آن با اجراى احکام اســت در حق خواهان محکوم مى 
نماید . رأى صادره و ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز 
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر استان 
اصفهان مى باشد (حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدید نظر استان اصفهان مى باشد.)325245 /م الف محمد حسن قلى زاده - رئیس شعبه 

دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/10/140
ابالغ رأى

 شــوراى حل اختــالف شهرســتان نجــف آباد.کالســه پرونــده 61/97دادنامه 946-
97/8/13مرجع رســیدگى شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان ها: 
1- مرتضى ایزدى 2-روح اله مهدیه 3- محمد جواد معینى نشانى: هر سه نجف آباد- بلوار 
طالقانى-روبرو شهر شــادى، وکیل :آقاى مجتبى حقیقى نشانى :نجف آباد-خ امام-مجتمع 
ارشاد خواندگان: 1-آزاده معین 2- امین ســلمانى3- ربابه جم نشانى: 1-نجف آباد-خ 17 
شهریورشرقى-نبش خ بیمارستان هردو: مجهول المکان،  خواسته :مطالبه گردشگار : پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء ، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید : راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان ها1- مرتضى ایزدى 2-روح اله مهدیه 
3- محمد جــواد معینى با وکالت آقــاى مجتبى حقیقى بطرفیت خوانــدگان 1-آزاده معین 
2- امین سلمانى3- ربابه جم به خواســته محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
کلیه حق الوکاله ها و هزینه هاى دادرســى پرداخت شده توســط موکلین در دعاوى واهى 
مطروحه توسط خواندگان به انضمام خسارات و هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان دادخواست الى زمان پرداخت نظر به اینکه در قانون آیین دادرسى مدنى طبق ماده ى 

515 آمده است که خوانده نیز مى تواند خســاراتى را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر 
محق بودن در دادرسى به او وارد شده اســت را از خواهان مطالبه نماید و على هذا با عنایت 
به تصدیق قانون و نظر به اینکه اثبات شــرائط ذکر شــده از جمله عمد بودن و علم به غیر 
حق بودن به عهده خواهان مى باشــد که در دعواى محاکم حقوقى دادگسترى خوانده بوده  
ومدعى است به او خسارت وارد شده و نظر به اینکه این شــرایط براى شورا محرز نگردیده 
و خواهان دلیلى محکمه پسند ارائه ننموده ،لذا مســتنداً به ماده 1257 قانون مدنى حکم بر 
بى حقى خواهان ها صادر و اعالم مى گردد،راى صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد.324383/م 

الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى / 10/141
 حصر وراثت

آقاى / خانم رحمت اله محمدى قهدریجانى بشناســنامه شــماره  711  به شرح دادخواست 
کالسه 97/1854 ش 1 ح از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار 
داشته که شــادروان اکبر محمدى قهدریجانى بشناسنامه شماره    در تاریخ 23/ 1395/08  
درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- نعمت اله محمدى قهدریجانى 
شماره شناســنامه 55 نســبت فرزند 2- رحمت اله محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 
711 نسبت فرزند 3- حســین محمدى قهدریجانى شماره شناســنامه 3753 نسبت فرزند 
4- زهرا محمدى   شــماره شناســنامه 206 نســبت فرزند 5- فاطمه محمدى قهدریجانى 
شماره شناسنامه 600 نســبت فرزند 6- کبرى محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 42 
نســبت فرزند7- لیال محمدى قهدریجانى شماره شناسنامه 232 نســبت فرزند 8- عزت 
محمدى قهدریجانى شــماره شناسنامه 7 نســبت فرزند 9- شــهربانو کریمى قهدریجانى 
شماره شناسنامه 204 نسبت همسر ، پس از تشــریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر 

خواهد شد م الف 325695  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/142 
حصر وراثت

آقاى / خانم رضا مختارى افجدى بشناســنامه شــماره  27  به شــرح دادخواست کالسه 
97/1853 ش1ح از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان رمضان مختارى افجدى بشناسنامه شماره  21 در تاریخ 21/ 1397/09  درگذشته 
و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- سکینه افکارى افجدى شماره شناسنامه 646 
نسبت مادر 2- رضا مختارى افجدى شــماره شناسنامه 27 نسبت فرزند 3- حسین مختارى 
افجدى شماره شناســنامه 5 نســبت فرزند 4- اعظم مختارى افجدى شماره شناسنامه 21 
نســبت فرزند 5- اکرم مختارى افجدى شماره شناســنامه 1100143122 نسبت فرزند 6 
-فاطمه مختارى افجدى شــماره شناسنامه 161 نســبت فرزند 7- زهرا مختارى افجدى 
شماره شناسنامه 717 نســبت فرزند 8 - احترام افکارى افجدى شماره شناسنامه 14 نسبت 
همسر، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 325676  دبیرخانه 

شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان /10/143 
حصر وراثت

آقاى / خانم داود شــریفى فالورجانى بشناســنامه شــماره  12315  به شــرح دادخواست 
کالسه 97/1857  از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروان ابراهیم شــریفى فالورجانى بشناسنامه شــماره  41 در تاریخ 20/ 1397/08  
درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- عفت شــمس فالورجانى فرزند 
عباسعلى شماره شناسنامه 4666 نســبت با متوفى: زوجه 2- سارا شریفى فالورجانى فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 1270810022 نسبت با متوفى: فرزند 3- داود شریفى فالورجانى 
فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 12315 نسبت با متوفى: فرزند 4- مهدى شریفى فالورجانى 
فرزند ابراهیم شماره شناســنامه 18427 نســبت با متوفى: فرزند ، پس از تشریفات قانونى 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 325707  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه 

اول فالورجان /10/144 
تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/541272- تاریخ ثبت صادره : 10/02/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ تراشــکارى  و انبار متصله پالك شــماره 19/1145 واقع کلیشاد  بخش 9 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام  حسن شفیعى فالورجانى  فرزند غالمعلى 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، 
لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از

 تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدى تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
تاریخ انتشــار :1397/10/05- م الف / 325951 -  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك فالورجان /10/145 

«طرح ابتکارى نیروى انتظامى استان اصفهان با عنوان "طرح جلیقه 
ایربگ دار" که در اتاق هاى اندیشــه ورزى نیروى انتظامى اســتان 
اصفهان طراحى شده، در حال نهایى شدن است و در صورت نهایى 
شدن و تولید انبوه، مى تواند از آسیب به راکبین موتورسوار جلوگیرى 
کند و آسیب ها را به حداقل برساند و امید اســت با تولید انبوه جلیقه 
ایربگ دار و همچنین رعایت قوانین، آمار جانباختگان موتورسیکلت 

در استان اصفهان کاهش یابد.»
فرمانده انتظامى استان اصفهان این خبر را اعالم کرد و گفت: در ابتداى 
سال جارى 55 درصد جانباختگان در استان اصفهان ناشى از تصادفات 
موتورسیکلت بوده که این میزان امروز 6 درصد کاهش یافته و ما از این 
جهت با میانگین کشور که 35 درصد است فاصله داریم و باید بیش از 

پیش با فرهنگسازى و رعایت قوانین، آن را کاهش دهیم.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: پلیس گردشگرى در استان 
اصفهان تاکنون در راستاى افزایش امنیت و احساس امنیت گردشگران 
داخلى و خارجى، تأثیرات بسیار خوبى داشته و علیرغم تبلیغات سوء 
بســیارى که در خارج از مرزها، به جمهورى اســالمى ایران نسبت 
مى دهند گردشگران خارجى در ســفر به اصفهان به وجود امنیت با 
مردمى خونگرم تأکید کرده و رضایتمندى خود را از ســفر به استان 

اصفهان اعالم کرده اند.
فعال شدن سامانه فوریت هاى 110 گردشگرى

وى ادامه داد: براى تقویت گردشــگرى، ســامانه فوریت هاى 110 
پلیس گردشگرى در اصفهان فعال شده و در سامانه فوریت هاى 110 
پلیس ویژه گردشگرى کاربران مسلط به زبان هاى خارجى مستقر و 
پاسخگوى گردشگران خارجى هستند تا امدادخواهى به آنان به موقع 

صورت پذیرد تا شرایط مناسب ترى در این بخش ایجاد شود.
مقابله با کالهبردارى با رمز دوم

ســردار معصوم بیگى گفت: با توجه به افزایــش کالهبردارى هاى 
اینترنتى با روش هاى مختلف، در یک اقدام کشــورى از خرداد ماه 
98 با هماهنگى پلیس فتا، دستگاه هاى قضائى و بانک مرکزى، رمز 
دوم کاربران براى خرید اینترنتى، یکبار مصرف مى شود و بدینسان 
رمز دوم یکبار مصرف براى خریــد اینترنتى، براى متخلفان فضاى 
مجازى کاربردى نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر بانکى در این زمینه 
سهل انگارى کند و رمز دوم را به موقع در اختیار ذینفع قرار ندهد باید 
خســارات ناشــى از این امر را به ذینفع پرداخت کند و در حقیقت با 
عملیاتى شــدن رمز دوم یکبار مصرف، تخلفات در حوزه خریدهاى 

اینترنتى به صفر نزدیک خواهد شد. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بر افزایش سواد حداقلى اینترنتى 
مردم، تأکید کرد تا امکان وقوع جرم در فضاى مجازى بیش از پیش، 

کاهش یابد.
طرح زمستانه پلیس

سردار معصوم بیگى از اجراى طرح زمستانه پلیس راه و راهور استان 
اصفهان خبر داد و افزود: طرح زمســتانه پلیس راه و راهور اســتان 
اصفهان از 22 آذر ماه ســال جارى آغاز شده و به مدت سه ماه، تا 22 
اسفند ماه 97 با همکارى همه دستگاه هاى مسئول و امدادرسان که 

4000 نفر به کارگیرى شــده ادامه داشته و امید 
داریم با رعایت قوانین و مقررات از ســوى مردم، 
زمستان امســال را با حداقل آسیب ها طى کنیم. 
این در حالى اســت که در زمستان سال گذشته، 
160 نفر در تصادفات، جان خود را از دست دادند. 

وى گفت: براى ارتقاى خدمات در استان اصفهان 
ما سلســله طرح هایى تحت عنوان «طرح هاى 
عملیاتى مرصاد» را اجرایى کرده ایم و در آخرین 
عملیات مرصاد با عنوان مرصاد 21 در حوزه استان 
اصفهان که مواد مخدر، ســرقت، کشف، قاچاق 

کاال و برخورد با اراذل و اوباش را شامل مى شد، با تمرکز بر مبارزه با 
قاچاق کاال و مواد مخدر و در ده روز گذشــته، 1100 کیلو مواد مخدر 
کشف و ســه باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و 300 قاچاقچى و 
معتاد دستگیر و 24 خودرو توقیف شد. همچنین در قاچاق کاال هم در 
عملیات مرصاد 21، هشتاد و هشت قاچاقچى کاال دستگیر و 55 خودرو 
توقیف شد که ارزش ریالى این کاالها، حدود شش میلیارد تومان بود.

فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار کرد: سه نفر اصلى باند تهیه و 
توزیع دالرهاى تقلبى آمریکایى و کانادایى با عنوان دالرهاى سبز و 
سیاه که درصدد چاپ صد دالرى هاى این دو کشور بودند قبل از اقدام، 

با تالش پلیس آگاهى استان دستگیر شدند.
آمار 9 ماهه نیروى انتظامى

سردار معصوم بیگى گفت: در 9 ماه ســال جارى، 113 باند سرقت از 
منازل و اماکن و سرقت از داخل خودرو شناسایى 
و متالشى شدند که ارزش ریالى اموال مکشوفه از 
سارقین بالغ بر 536 میلیارد ریال بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، دو برابر شده است. 
همچنین در 9 ماه ســال جــارى، 3000 پرونده 
قاچاق کاال در استان تشکیل شد که 680 وسیله 
نقلیه حامل کاالهاى قاچاق توقیف و ارزش ریالى 
کاالهاى مکشــوفه 948 میلیارد ریال بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، 29 درصد 

افزایش داشت.
فرمانده انتظامى استان اصفهان در ادامه افزود: در 9 ماه سال جارى، 
در حوزه احتکار، اقالمى چون الستیک، برنج، عدس، لوازم یدکى و... 
کشف شد که ارزش ریالى اموال احتکار شده در استان اصفهان، 841 

میلیارد ریال بوده است.
سردار معصوم بیگى گفت: در 9 ماه سال جارى، در تصادفات رانندگى 
درون و برون شــهرى جمعاً 636 نفر جان خود را از دست دادند که از 

این میزان 265 نفر در تصادفات درون شهرى و 371 نفر در تصادفات 
برون شهرى، جان باختند. البته از 265 نفر جانباخته در تصادفات درون 
شهر سهم موتورسیکلت سواران 134 نفر و عابران پیاده 84 نفر بوده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل عابر پیاده 20 درصد افزایش 

داشته است.
وى اضافه کرد: در 9 ماه سال جارى، در تصادفات درون شهرى 8179 
نفر مجروح شدند و بیش از 11 هزار و 800 تصادفات خسارتى که 50 
درصد آن را موتورسیکلت در بر مى گیرد صورت پذیرفته است و البته 
بیشترین و پرحادثه ترین تصادفات بین ساعات 20 تا 24 روزهاى پنج 
شنبه بوده است و 48 درصد تصادفات نیز به علت عدم توجه به جلو 
اتفاق افتاده اســت که مى طلبد تا رانندگان با هوشیارى بیشترى به 

رانندگى بپردازند.
ســردار معصوم بیگى با بیان اینکه ما هم اکنون 109 پیچ خطرناك 
در سطح اســتان اصفهان داریم، بر اصالح این نقاط تأکید کرد. وى 
مى گوید: در 9 ماه سال جارى بیش از 26 ُتن انواع مواد مخدر در استان 
اصفهان کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 25 درصد 
افزایش کشف بود و 1760 طرح پاکسازى در مناطق آلوده مواد مخدر 
براى ارتقاى امنیت در استان اجرا شده و 121 باند مواد مخدر شناسایى 
و با آنان برخورد شد که تعداد دستگیرشدگان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 12 درصد افزایش داشت. 
وى ادامه داد: در 9 ماه سال جارى، بیش از یک میلیون و یکصد هزار 
تماس با فوریت هاى پلیس 110 در استان برقرار شد و امدادخواهى 
الزم صورت گرفت و تالش داریم، زمان رسیدن در شهرها به زیر 15 
دقیقه و در خارج شهر را به زیر 25 دقیقه برسانیم. همچنین در 9 ماه 
سال جارى، بیش از 150 جلسه براى کاهش آسیب مواد مخدر خاص 

توجیه دانش آموزان، مربیان و... را برگزار کردیم.
پلیس از خود مردم است

فرمانده انتظامى استان اصفهان عنوان کرد: پلیس همواره بلندگوى 
مردم با مردم و از درون مردم بوده تا اگر اجحافى در حق آنان شده، با 
صداى بلند به مسئوالن اعالم کند و پیگیر مسائل قبل از وقوع و رصد 
موضوعات است و مسئول برقرارى امنیت اســت و نباید اجازه دهد 
امنیت عمومى مردم، دچار خلل شــود و نمونه این امر ده ها تجمع در 
ســال جارى بود که نیروى انتظامى در کنار مردم که به دنبال احقاق 

حقوق خود بودند، قرار داشت.
 کدام جرم ها بیشتر انجام مى شود

سردار معصوم بیگى اظهار کرد: در استان اصفهان کماکان برداشت 
اینترنتى از حساب هاى بانکى، کالهبردارى رایانه اى و مزاحمت هاى 
اینترنتى به ترتیب فراوانى جرائم در فضاى مجازى را به خود اختصاص 

داده اند.

آمار 9 ماهه فرمانده انتظامى استان در سال جارى نشان مى دهد

اصفهانى ها پنج شنبه ها بیشتر تصادف مى کنند
ساسان اکبرزاده

دعوتنامه
از شهردارى منطقه یک

 مالکین محترم مشاعى پالك ثبتى 871 واقع در قطعه 3 نجف آباد 
به اسامى:

1. محمدصادق ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند رحیم به شماره ملى 
1090683081

2. شهربانو نظرى فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 23520
3. احسان شکرى مشهدى فرزند محسن به شماره ملى 1092113959
4. پروین سوارى جمالویى فرزند سعید به شماره ملى 1080259988
5. مریم بدیهى نجف آبادى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 149
6. زهرا محمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى به شماره شناسنامه 588

7. طاهر نظرى نجف آبادى فرزند بهرام به شماره ملى 1090284616
ملى  شماره  به  محمدرضا  فرزند  آبادى  نجف  معینى  الهه   .8

1091315639
ملى  شماره  به  نصراله  فرزند  آبادى  نجف  کاظمى  اشرف   .9

 1829320564
10. خدیجه ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند على به شماره ملى 

 1091276498
11. شهین امیرخانى فرزند محمدحسین به شماره ملى 1090201796

12. اکبر کردشتیان فرزند محمد به شماره ملى 1090233681
13. حبیب اله نظرى فرزند محمدحسین به شماره ملى 1091010331

14. حسنعلى جونبخش نجف آبادى فرزند على به شماره شناسنامه 
316

15. حمید شادکام فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 744
16. وجیهه ایمانیان نجف آبادى فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 

1773
17. ربابه میرزاخانى

18. عباسعلى قربانیان نجف آبادى فرزند رجبعلى
19. مریم سلطانى

20. مرضیه سالم فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 39079
21. زینب رجایى فرزند محمد به شماره 108- 60685

22. على محمد صناعى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 1255
23. عمار جونبخش فرزند حسنعلى به شماره ملى 1091429545

24. اعظم کمالى نجف آبادى فرزند مانده على به شماره شناسنامه 84
25. علیرضا صالحى نجف آبادى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 

933
26. سمیه لطفى فرزند محمدحسین به شماره ملى 1091355762

27. مهین ایران پور نجف آبادى فرزند بهمن به شماره شناسنامه 173
28. سید نصراله حسینى عسکرانى

29. بتول پورشبانیان
30. مرضیه صالحى نجف آبادى فرزند قنبر به شماره شناسنامه 3023

31. محمد مردانى فرزند حسن به شماره ملى 1091338949
32. منور جانیمان فرزند اسداله به شماره شناسنامه 5358

33. طاهره صالحى نجف آبادى فرزند محمدمهدى به شماره شناسنامه 
1094

34. مهدى مختارى اسفیدواجانى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 
4081

35. مریم حیدرى فرزند احمد به شماره ملى 5499921458
36. فردوس بارفروش نجف آبادى فرزند احمد به شماره شناسنامه 

1786
احتراماً نظر به قرارگیرى پالك ثبتى مذکور در طرح عمرانى مصوب 
مربوط به احداث گذر عمومى، بدینوسیله به شما اخطار مى گردد 
با توجه به اینکه شهردارى نجف آباد قصد اجراى طرح موصوف و 
آزادسازى و تملک اراضى در مسیر را دارد لذا نظر به واقع شدن پالك 
ثبتى متعلق به شما در مسیر طرح، خواهشمند است حداکثر ظرف 
مدت 30 روز آینده با همراه داشتن مدارك مثبت مالکیت به واحد 
امالك منطقه یک شهردارى واقع در خیابان امام خمینى مراجعه 
نمایید. بدیهى است در صورت عدم مراجعه، شهردارى مطابق مقررات 

اقدام قانونى خواهد نمود.
جالل ربیعى- مدیر منطقه یک شهردارى نجف آباد

از شهردارى منطقه یک
 مالکین محترم مشاعى پالك ثبتى 870 واقع در قطعه 3 نجف آباد 

به اسامى: 
1. کیوان روزبه نیا فرزند یداله
2. کیهان روزبه نیا فرزند یداله

3. على پورنمازیان نجف آبادى فرزند محسن
احترامًا نظر به قرارگیرى پالك ثبتى مذکور در طرح عمرانى 
مصوب مربوط به احداث گذر عمومى، بدینوسیله به شما اخطار 
مى گردد با توجه به اینکه شهردارى نجف آباد قصد اجراى طرح 
موصوف و آزادسازى و تملک اراضى در مسیر را دارد لذا نظر به 
واقع شدن پالك ثبتى متعلق به شما در مسیر طرح، خواهشمند 
است حداکثر ظرف مدت 30 روز آینده با همراه داشتن مدارك 
مثبت مالکیت به واحد امالك منطقه یک شهردارى واقع در 
خیابان امام خمینى مراجعه نمایید. بدیهى است در صورت عدم 

مراجعه، شهردارى مطابق مقررات اقدام قانونى خواهد نمود. 
جالل ربیعى- مدیر منطقه یک شهردارى نجف آباد



سالمتسالمت 07073398 سال پانزدهمچهارشنبه  5  دى  ماه   1397

شکالت حاوى مقادیر باالیى آنتى اکسیدان است که 
پتانسیل آنتى اکســیدان آن مزایاى سالمتى فراوانى 

براى مصرف کننده دارد:
کاهش سطح کلسترول

طبق مطالعات جدید، مصرف شکالت سبب کاهش 
سطح کلسترول مى شود. مصرف منظم کیک شکالتى 
کم چرب مى تواند باعث کاهش میزان کلســترول 
و بهبود فشار خون در جهت ســالمت قلب و عروق

 شود.
حفظ سالمت مغز

مصرف دو فنجان شــکالت داغ در روز مى تواند به 
حفظ ســالمت مغز و جلوگیرى از کاهش حافظه در 
افراد مسن کمک کند. محققان دریافته اند که شکالت 

داغ باعث بهبود جریان خون به قسمت هاى مختلف 
مغز مى شود.

کاهش بیمارى قلبى
تحقیقات منتشــر شده نشــان مى دهند که مصرف 
شکالت مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را به 

میزان یک سوم کاهش دهد.
محققان دریافته اند که ســطوح بــاالى مصرف 
شــکالت با کاهش خطر اختالالت قلب و عروق 

مرتبط است.
کاهش سکته مغزى

دانشــمندان دریافتند افرادى که شکالت 
بیشترى مصرف مى کنند، 22 درصد 

کمتر دچــار ســکته مغزى 

مى شوند.اما باید در نظر داشــت که شکالت حاوى 
مقدار زیادى کالرى اســت که بایــد در  مصرف آن 

احتیاط شود.
براى همه پیش مى آید که هر از گاهى دچار تیک شوند اما 
زمانى که این تیک ها طوالنى و مزمن مى شــوند، باید با 

متخصص مشورت کرد. 
تیک ها و اسپاســم هاى عضالت پاها، بازوها یا پلک ها 
جزو حرکات غیرارادى بدن هســتند که کنترل و مقابله با 
آنها چندان ساده نیست. در برخى موارد هیچ کنترلى روى 
این حرکات نیست و در برخى موارد مى توان آنها را تحت 
کنترل درآورد. در این مطلب به بررسى علل و عوامل بروز 

این مشکل مى پردازیم.

کم آبى بدن
کم آبى بدن باعث آسیب ها و اشــکاالت زیادى در بدن 
مى شــود که اسپاســم هاى (گرفتگى) عضالنى مکرر و 

آزاردهنده یکى از آنهاست. 

کمبود منیزیم
منیزیم یک ماده معدنى ضرورى اســت که کمبود آن نیز 
رایج است. کمبود منیزیم مى تواند باعث بروز تیک صورت 
در کودکان شود. البته این تیک هاى صورت در برخى موارد 
مى توانند نشان دهنده ســندروم تورت باشند. با این حال، 
افزایش با جذب منیزیم در رژیم غذایى یا مصرف مکمل، 

برخى از عالئم تسکین پیدا مى کنند.

اختالل تیک موقت
کودکان زیادى هســتند که دچار نوعى تیک هاى عصبى 
مى شــوند، اما خوشــبختانه این عالئم به زودى از بین 
مى روند. حتى اگر کودکى به طــور کنترل ناپذیرى پلک 

مى زند و یــا رفتارهاى تکرارى عجیب نشــان مى دهد، 
به احتمال زیــاد این عالئــم در عرض یکســال از بین

 مى روند.
به عقیده محققان، علت خاصى براى این نوع اختالل یافت 
نشده است. مصرف برخى داروها باعث درمان این اختالل 
مى شوند، اما مى توان بدون مصرف دارو نیز با صبر، منتظر 

برطرف شدن کامل آن بود.

MS 
اسپاسم ها مى توانند عالئم زودهنگام بیمارى عصبى مانند 
MS باشند. این بیمارى نتایج منفى روى سالمتى دارد و 
حتى مى تواند مرگبار باشد. عالیم MS در بیماران مختلف 
متفاوت است. اسپاسم هاى عضالنى یکى از عالیم رایج 

بیمارى MS و اغلب دردناك هستند.
خوشــبختانه تیک هاى معمولى الزاماً دردناك نبوده و در 
برخى موارد حتى قابل رؤیت نیز نیســتند. اسپاسم هاى 
عضالنى مربوط به بیمارى MS بى خطر و خوش خیم یا 

خیلى شدید هستند و تمام بدن را در بر مى گیرند. اگر عالیم 
اسپاسم هاى عضالنى بیش از 24 ساعت به طول بیانجامد، 

بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

بلفارواسپاسم
اسپاســم هاى آزاردهنده پلک ها (پریدن پلک) مى توانند 
نشان دهنده مشکل «بلفارواسپاسم» باشد که در عین حال 

باعث خشکى چشم ها و حساســیت زیاد به نور مى شود. 
بلفارواسپاسم به معناى پلک زدن هاى غیرارادى یا بسته 
شدن غیرادارى پلک هاست. با وجود اینکه این اسپاسم ها 

آزاردهنده هستند اما نباید زیاد نگران آنها بود.
متأســفانه در برخى موارد نادر، این اسپاســم هاى پلک 
مى توانند نشــان دهنــده اختالل مغزى یــا اختالالت 
جدى تر سیستم عصبى باشــند. در این صورت مشکالت 
دیگرى مانند فلج صورت (ضعف پلــک ها یا یک طرف 

صورت) نیز گریبان بیمار را مى گیرد.

کرفس یکى از سبزیجات پرمصرف، محبوب و 
البته مفیدى است که در سبد خرید خانواده ها 

جایگاه همیشگى دارد.
کرفس بسیار ترد و آبدار است و تقریبًا 95 درصد 
آن از آب تشکیل شده است. اغلب اشخاصى که 
قصد دارند خود را الغر کنند هر روز دستکم یک 

لیوان آب کرفس مى نوشند.
این گیاه که مملو از مواد 

معدنى منیزیوم و پتاسیم است، براى آرامش اعصاب 
و بیمارى هاى روحى بســیار مفید است. همچنین به 
موجب برخوردارى از آب بســیار زیاد، ویتامین هاى 
K و C و آنتى اکســیدان، موجب کاهش تورم  بدن، 
سم زدایى و مبارزه با روماتیسم و بیمارى هاى سرطانى 

مى شود.
 با این مقدمه از شما دعوت مى کنیم تا ادامه مطلب را 
از نظر بگذرانید و ببینید اگر یک هفته این گیاه ترد را 

مصرف کنید، چه اتفاقى در بدنتان روى خواهد داد.

کنترل وزن بســیار آسان 
خواهد شد

کرفس مملو از آب و دیگر مواد 
معدنى و ویتامین K اســت 
که همگى بــراى کنترل و 
کاهش وزن مفید هســتند. 
البته مسئله اى که در مورد 
کرفــس باید حتمــًا در نظر 
بگیرید، میزان کالرى منفى آن 
است، به این معنا که بدن براى هضم 

کرفس از کالرى بیشــتر از کالرى موجود در خود این 
گیاه استفاده مى کند.

باعث از بین رفتن رفالکس معده (ترش 
کردن) مى شود

رفالکس معده یــا ترش کردن مشــکلى رایج براى 
افرادى که سیســتم گوارش ضعیف یا رژیم ناســالم 
دارند، است اما خبر خوب براى این اشخاص این است 
که با مصرف کرفس مى توانند از این مشکل خالص 
شوید.آب کرفس سبب از بین رفتن سوزش معده مى 
شود و فضاى اسیدى معده را متعادل مى کند. البته باید 
بدانید که نوشیدن آب کرفس یک درمان موقتى براى 
رفالکس معده به شــمار مى رود و در صورت تداوم 
این مشکل گوارشــى حتمًا باید به پزشک متخصص 

مراجعه کنید.

براى درمان زخم هاى سیستم گوارش 
مفید است

در مطالعات صورت گرفته ثابت شده که کرفس حاوى 
نوع خاصى از عصاره اتانول است که دستگاه گوارش را 

از انواع زخم ها محافظت مى کند. از دیگر مواد موجود 
در کرفس مى توان به فالونوئید، تانن، روغن هاى فرار 
و شبه قلیا اشــاره کرد که تولید مخاط هاى ایمنى در 

روده ها را افزایش مى دهد.

خاصیت ضدالتهابى کرفس همیشه فعال 
است

خاصیت ضدالتهابى در سیستم گوارش، واکنشى در برابر 
عفونت و التهاب است و لزوماً اتفاق بدى نمى تواند باشد. 
اما گاهى الزم است این آماس ها را متعادل کنید و کرفس 
مى تواند با ویژگى هاى آنتى اکسیدانى و ضدالتهابى خود 
در این مسیر به شما کمک کند. تأثیر کرفس را مى توانید 
کامًال واضح روى پوست، لثه ها و حتى چشم ها مشاهده 
کنید. همچنین سبب مى شود تا دندان ها سفیدتر دیده 

شوند و علتش افزایش میزان کلسیم است.

از کم آبى پیشگیرى مى کند
کرفس به دلیل داشتن آب بسیار زیاد از کم آبى در بدن 
پیشگیرى مى کند. از دیگر مواد خوراکى که مملو از آب 
هستند و توانایى تأمین آب مورد نیاز بدن را دارند، مى 

توان به خیار اشاره کرد که از 98 درصد آب تشکیل شده. 
بعد از خیار، کرفس با 95 درصد آب بهترین گیاه خوراکى 

براى آبرسانى به بدن به شمار مى  رود.

به سیستم گوارش بدن کمک مى کند
در کنار آب فراوان، کرفس فیبــر زیادى هم دارد. فیبر 
طبیعى و مواد شــیمیایى گیاهى سبب تحریک دیواره 
معده و روده کوچک مى شــوند. این امر از یبوســت و 
خشکى مزاج پیشــگیرى مى کند و روند دفع را آسان 
مى کند. کرفس به آنزیم ها کمک مى کند تا ساختمان 

مواد غذایى را شکسته و جذب جریان خون شود.

به کاهش میزان کلسترول و فشار خون 
باال کمک مى کند

خاصیت نهایى کرفس که اهمیت زیادى هم دارد، ضد 
کلسترول بودن آن است. مصرف یک لیوان در روز آب 
کرفس به طور قابل مالحظه اى در کاهش فشارخون 
تأثیرگذار اســت.کرفس داراى مــواد آرامش بخش 
ماهیچه اى است و جریان کلسیم و پتاسیم را در داخل و 

خارج از سلول ها افزایش مى دهد.

چند دلیل تیک و گرفتگى عضالت

محبوب و سبزیجاتپرمصرف، کرفس یکى از
البته مفیدى است که در سبد خرید خانواده ها 

جایگاه همیشگى دارد.
95 درصد  5کرفس بسیار ترد و آبدار است و تقریبًا
آن از آب تشکیل شده است. اغلب اشخاصى که 
قصد دارند خود را الغر کنند هر روز دستکم یک 

لیوان آب کرفس مى نوشند.
این گیاه که مملو از مواد 

معدنى منیزیوم و پتاسیم است
م و بیمارى هاى روحى بســیار
موجب برخوردارى از آب بســ
C و C و آنتى اکســیدان، موج K

سم زدایى و مبارزه با روماتیسمو
مى شود.

 با این مقدمه از شما دعوت مى
از نظر بگذرانید و ببینید اگر یک
مصرف کنید، چه اتفاقى در بدنت

کنترل وز
خواهد شد
کرفس

معدنى
که ه

کاهش
البته

کرفــس
م بگیرید،
است، به این مع

با مصرف آب کرفس چه فوایدى نصیبتان مى شود

یک کارشناس کشاورزى گفت: براى استفاده از گیاهان دارویى باید حد اعتدال رعایت 
شــود؛ همه دمنوش ها باید به اندازه کافى نوشیده شوند و اســتفاده بیش از اندازه آنها 

مى تواند براى بدن خطرناك باشد.
ســهیال مراد پور با تأکید بــر اینکه براى اســتفاده از گیاهان دارویى بایــد حد اعتدال 
رعایت شــود، افــزود: همــه دمنوش هــا بایــد به انــدازه کافى نوشــیده شــود 
و در صورتــى کــه بیــش از انــدازه اســتفاده شــود خطرنــاك اســت، زیــرا 
تولید مــواد ســمى مــى کنــد بنابرایــن روزى یــک فنجــان دمنــوش کفایت 

مى کند. 
مرادپور تصریح کرد: از آنجایى کــه علم گیاهان دارویى آنگونه که باید و شــاید براى 
خانواده ها شناخته شده نیســت، به همین دلیل هنوز آنطور که الزم است خواص آن را 
نمى دانند و بر این واقف نیســتند که این گیاهان چه  اثرات مثبتى در درمان و پیشگیرى 

بیمارى ها دارند. 

تنها روزى یک فنجان دمنوش بنوشید

شکالت علیه چربى خون

بى رى شبیم
نتشــر شده نشــان مى دهند که مصرف 
ى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را به 

سوم کاهش دهد.
یافته اند که ســطوح بــاالى مصرف 
با کاهش خطر اختالالت قلب و عروق 

.
ش سکته مغزى

ن دریافتند افرادى که شکالت 
2صرف مى کنند، 22 درصد 

ار سسسسسسسســکته مغزى

و ی

راه هاى رفع خواب رفتن دست
وقتى که دست خواب مى رود، باعث ایجاد حس سوزن 

سوزن شدن و یا سوزش در انگشتان دست مى شود.
اگر مدام دستتان خواب مى رود به پزشک مراجعه کنید. 
پزشک مى تواند با تشخیص علت این مشکل، راه هاى 

درمانى مناسبى به شما پیشنهاد کند.
یکى از علل اصلى خواب رفتن انگشتان دست، کاهش 

جریان خون در آن است.

درمان خانگى خواب رفتن انگشتان دست
1-روى دست خود یخ بگذارید. مقدارى یخ را در حوله و 
یا نایلون بپیچید و آن را روى دست خود بگذارید. این کار 
سبب افزایش گردش خون در انگشتان دست مى شود و 

احساس خواب رفتگى را کاهش مى دهد.
2- انگشــتان خود را خیس کنید. این کار نیز ســبب 

افزایش گردش خون مى شود.
3- رژیم غذایى مناســبى داشــته باشــید. بعضى از 
موادغذایى احســاس خواب رفتگى دست را بدتر مى 

کنند مثل گندم، مرکبات، ســیب زمینى، شیر و گوجه 
فرنگى ولى مواد غذایى که پتاسیم باالیى دارند، مانند 

موز براى شما بسیار مناسب هستند.
نند 4- از گیاهــان دارویــى اســتفاده کنید،  ما

رزمــارى، آویشــن و 
مریم گلى. این گیاهان 
دارویى باعــث افزایش 
گردش خــون و تقویت 

عضالت مى شوند.
5- دست و انگشتان خود 

را ماســاژ دهید. این کار سبب 
افزایش گردش خون مى شود.

 6- ورزش کنید. مچ دست خود را بچرخانید، آن را خم 
کنید و به آن نرمش دهید. 

7- مصرف سیگار را ترك کنید. کشیدن سیگار، گردش 
خون را کاهش مى دهد. 

8- به مقدار کافى اســتراحت کنید و بخوابید. خواب 

کافى عالوه بر ایجاد حس راحتى و شــادابى، به بهتر 
شدن گردش خون در بدن کمک مى کند.

9- از هواى ســرد اجتناب کنید. هواى سرد احساس 
خواب رفتگى و گزگز انگشــتان دســت را تشــدید 

مى کند.

تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره 1397/08/541314- تاریخ ثبت صادره : 10/02/ 1397  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 19/1146 واقع کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى مجتبى هدایت فرزند عباسعلى در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده اســت . اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1397/10/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى 
به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1397/10/05- م الف / 326060 -  اکبر 

پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/146 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به غالمرضابیرانوند   دادخواســتى به خواسته الزام به 
تنظیم سند به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 542ش 5 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 8 / 11 / 97 ساعت 45 / 5 روزدوشــنبه  عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبــق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 322879 /م الف مدیر دفتر 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/147 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان نصراله دلیرى دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال ســند  به طرفیت 
خوانده آقاى حمید عادلى پور به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 97/ 565 ش 2 ح ثبت 
و وقت رســیدگى به تاریخ 9/ 11 / 97ســاعت 15 / 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از 
وقت رسدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شــد . 322719 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 10/148 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به شرکت آرین پترو ســپاهان با مدیریت آقاى کامران 
حیدرى خواهان اقاى محمد طاهر پرور دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت شما  به این 
شورا تقدیم نموده و به کالســه 97 / 481ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 6 / 11/ 97 
ساعت 30 / 5  عصر  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شــود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد . 311813 /م الف مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر /10/149 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فاطمه یوسفى خواهان اقاى امید زیدانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفیت شما  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 453 ش 9 ح ثبت 
و وقت رســیدگى به تاریخ 6 / 11 / 97 ســاعت 15/ 5 عصر  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید 
درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 311807 /م الف مسئول دفتر 

شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/150 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- افشین سرائیان به نشانى مجهول المکان - محکوم له :علیرضا زنگنه فرزند 
عبدالرسول به نشانى شاهین شــهر بلوار امام نبش خ پروین اعتصامى پاساژ زنگنه : بموجب 
راى شــماره 265 تاریخ 97/5/28 حوزه 2شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهرکه 
طى دادنامه شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم  است به 
: پرداخت مبلغ 000 / 000 / 5 ریال بابت اصل خواســته  وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواســت 97/2/11لغایت زمان  اجراى حکم  و مبلــغ 500 / 062 / 1 ریال بابت هزینه 
رسیدگى درحق خواهان وپرداخت نیم عشــراجرایى درحق صندوق دولت -ماده 34 قانون 
اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 اســتیفا 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. 302914/  

م الف – شعبه 2 شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/151 
ابالغ اجراییه

آگهى ابالغ اجرائیه شماره بایگانى 9700226- شماره پرونده : 1 / 139704002141000145 
شماره بایگانى پرونده : 9700226 شــماره ابالغیه : 1397 05102141000394 تاریخ صدور 
28 / 3 / 1397 بدین وسیله به آقاى اســماعیل ناصرى  نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1 / 7 /56 
شــماره ملى : 3358657450 شماره شناسنامه : 319 به نشانى شــاهین شهر گلدیس خ ابوذر 
فرعى 3شرقى  ابالغ مى شود که شهردارى شاهین شــهر جهت وصول مبلغ 3000000 ریال 
بابت چک شماره 895688 / 9521 تاریخ چک: 96/10/25  شرح متن وظهرچک : به شرح متن 
چک دروجه شهردارى شاهین شهر وظرنویســى به نام شهردارى شاهین شهر مى باشد شماره 
گواهى نامه 370527بانک ملى شعبه شاهین شهر تاریخ بازگشت : 97/1/27علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش  مامور واحد ابالغ دادگسترى 

شاهین شهر ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد چنانچه نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . 323297 /م الف مجتبى سلطانیان - مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر /10/152 
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 970910 ج/4 له خانم بهشته صفرى و علیه آقاى سید مجتبى معینى مبنى بر 
فروش پالك ثبتى 24 فرعى از 1241 اصلى بخش یک اصفهان در تاریخ 97/11/3 ساعت 
8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت شش 
دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره فوق با مشــخصات مندرج در نظریه  کارشناسى که ذیال 
درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خواهان میباشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
مابقى ثمن معاملــه ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال ده درصــد واریزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابى ششدانگ پالك ثبتى 1241/24 بخش یک 
ثبت اصفهان واقع در اصفهان- خیابان شیخ بهائى- ابتداى خیابان خلجا- مجتمع مسکونى 
صدف واحد 4 مورد مالکیت آقاى مجتبى معینى (2/5 دانگ مشــاع) و خانم بهشته صفرى 
(3/5 دانگ مشاع) باستحضار میرســاد: با حضور احد از مالکین از محل ملک موصوف که به 
صورت یکدستگاه آپارتمان مسکونى بمســاحت 82/87 مترمربع بدون آسانسور، پارکینگ 
و انبارى در طبقه اول مجموعه دو طبقه 5 واحدى، واحد 4 با اســکلت فلزى، دربهاى چوبى، 
پنجره ها آلومینیوم، آبگرمکن و کولر آبى، کف ســرامیک، آشپزخانه کابینت MDF داراى 
امکانات خدماتى الزم قابل سکونت است. لذا ارزش ششــدانگ آپارتمان مذکور با توجه به 
موقعیت که بر خیابان قرار دارد و با مدنظر قرار گرفتن سایر شرایط و عوامل موجود و موثر در 
قضیه در زمان مباشرت به کارشناسى به مبلغ 3/315/000/000 سه میلیارد و سیصد و پانزده 
ریال برآورد و ارزیابى مى گردد. مطابق اســتعالم انجام شده خانم بهشته مالک 3/5 دانگ و 
آقاى سید مجتبى مالک 2/5 دانگ مشاع بوده و وفق ماده 10 آیین نامه فروش امالك مشاع 
وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایى نســبت هر یک از مالکین تقسیم 
خواهد شد. م الف: 297887 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /9/149

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
براساس پرونده اجرائى کالسه 9600178 تمامت سى و سه حبه و یکصدو نود وچهار هزارم 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى ده هزار و چهارصد و سى و چهار 
فرعى مجزى شــده از ســیصدو نود ویک اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان به انضمام 
کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه وغیر منصوبه در آن ملکى خانم 
نسرین شــیرزاد پور فرزند مهدى که قبال در قبال طلب آقاى ایمان صادقى و حقوق دولتى 
بازداشت گردیده و به موجب نامه هاى شماره 139605802030001710 مورخ 96/10/03 
و 139685602030000083  مورخ 96/11/21 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد ششدانگ 
آن به مساحت دویست و چهل و شش متر و هشتاد و دو دسى متر مربع محدود است به : شماال 
درب و دیوار بطول 11/26 متر به پالك اصلى شرقا دیوار به دیوار بطول 21/50 متر به پالك 
391/3572   جنوبا در دو قســمت اول دیوار به دیوار بطول 0/20 متر به پالك 391/9654 
دوم دیوار به دیوار به طول 11/40 متر به پالك 391/3572 غربا دیوار به دیوار بطول 21/70 
متر به پالك  391/3571 و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است، از ساعت 9 صبح تا 12 روز 
دوشنبه مورخ 97/10/24 در محل اجراى ثبت اســناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در 
خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ 
هفتصدو پنج میلیون  و سیصدو نود و دو هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى 
شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه 
ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه ششدانگ 
پالك ثبتى مزبور به مساحت دویست و بیست و هشت متر مربع عرصه ویکصد متر و ده دسى 
متر مربع اعیانى دریک طبقه که مقدار نود و نه متر و پنجاه و پنج دســى متر مربع آن جهت 
نگهدارى از حیوانات اهلى استفاده مى گردد و داراى ساختمان در ضلع شمال شرقى پالك 
به مساحت تقریبى پانزده مترمربع با دیوارهاى باربر، ســقف ها سازه سبک فلزى و سطوح 
داخلى پالستر سیمان مى باشد. ساختمان در ضلع شــرقى پالك به مساحت تقریبى ده متر 
و هشتاد دسى مترمربع شامل دیوارها باربر آجر زبره، ســقف ها سازه سبک فلزى و سطوح 
داخلى پالستر ســیمان مى باشد. ساختمان در ضلع شــمال غربى پالك به مساحت تقریبى 
سى و یک متر ونود دسى مترمربع شامل دیوارها باربر آجر زبره، سقف ها سازه سبک فلزى و 
سطوح داخلى پالستر سیمان مى باشــد. در ضلع غرب سایه بان به مساحت 18/40 مترمربع 
و در ضلع جنوب غربى پالك ســایه بان به مســاحت 24 متر مربع تعبیه شده است و داراى 
انشعابات آب ( از همسایه مجاور) و برق مى باشد.کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
میباشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد گلدشــت خیابان امام خمینى خیابان 
شهید موذنى کوچه شهید احمد گلشادى، پالك دوم منزل جنوبى دیدن نمایند. این آگهى در 
یک نوبت در تاریخ 1397/10/05 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم 
به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تحت پوشــش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 

320290/م الف فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/9/416
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خداوند، برخى موجودات را ضد دیگرى قرار داد  تا از این معلوم شود که 
او را ضدى نیســت و مقارنتى که میان اشــیا پدید آورد، نشــان این است که 
قرینى ندارد. روشنى را ضد تاریکى ساخت و ابهام را ضد وضوح و ترى را 
ضد خشکى و سرما را ضد گرما. و میان ناسازگاران آشتى افکند و آنها را 
که از هم جدا بودند مقارن یکدیگر گردانید و آنها را که از هم دور بودند 

موال على (ع)به یکدیگر نزدیک کرد و نزدیک ها را از هم دور ساخت.

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

عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/59 مورخ 1396/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد جایگاه CNG واقع 
در بلوار خرمشهر (از طرف چادگان به داران) را جهت بهره بردارى به بخش خصوصى واجد شرایط به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.

قیمت پایه: با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگســترى قیمت پایه اجاره ماهیانه به مبلغ 21/000/000 ریال و ساالنه 
252/000/000 ریال اعالم نموده است.

میزان سپرده شرکت در مزایده: میزان سپرده جهت شرکت در مزایده به مبلغ 12/600/000 ریال مى باشد لذا شرکت کنندگان مى بایستى 
مبلغ مذکور را به صورت نقداً به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز نمایند.

میزان سپرده 10٪ جهت تضمین قرارداد:
با توجه به ارزیابى هیأت محترم کارشناسان رسمى دادگسترى مجموع قیمت زمین و لوازم جایگاه مذکور 11/226/000/000 ریال که میزان 
10٪ سپرده در هنگام عقد قرارداد با برنده مزایده به مبلغ 1/122/600/000 ریال مى باشد که در این خصوص فقط ارائه ضمانت نامه بانکى مورد 

قبول مى باشد.
بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

شرکت کنندگان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید 
از جایگاه مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد شرکت کننده) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور 
را جهت شرکت در مزایده به انضمام اسناد و مدارك شرکت و تأییدیه شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران (شرکت هاى مجاز بهره بردار) 

و نیز اصل فیش سپرده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف) و پیشنهاد قیمت نیز در پاکت ب ضمیمه گردد.
- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 به حراست شهردارى تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز 

و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون 

تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده 

وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
7- فقط اشخاص حقوقى (شرکت هاى معتبر بهره بردار و داراى مجوز بهره بردارى و مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى) مجاز به 

شرکت در این مزایده مى باشد.
8- اخذ مجوزات الزم از اداره استاندارد بر عهده برنده مزایده مى باشد.

9- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده مى باشد.
10- برنده مزایده حق واگذارى و انتقال کلى و جزئى قرارداد به اشخاص ثالث را نخواهد داشت.

11- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل که االن در جایگاه CNG مشغول به کار هستند (نیروهاى موجود) بر اساس قوانین جمهورى 
اسالمى ایران و همچنین مسئولیت عملکرد آموزش کالً بر عهده برنده مزایده بوده و برنده مزایده موظف است نسبت به بیمه نمودن کارکنان- 

اشخاص ثالث- تجهیزات، ابنیه، تأسیسات خود برابر قانون اقدام نماید.
12- کلیه هزینه هاى آب و برق و گاز مصرفى، و تعمیر و نگهدارى جایگاه CNG  احتمالى همگى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

13- در این آگهى هیچگونه شرایطى را براى استخدام شــرکت کنندگان در مزایده و برنده مزایده و افراد سببى و نسبى پیمانکار و حتى 
نیروهاى تحت امر ایشان در حال و آینده نخواهد داشت و برنده مزایده (بهره بردار) متعهد مى شود هیچگونه ادعایى در خصوص استخدام 

خود از شهردارى نداشته باشد.
14- کلیه اپراتورها در حین انجام وظیفه بایستى از لباس فرم و اتیکت دار با درج نام و مشخصات استفاده نمایند.

15- شرکت کنندگان بایستى عالوه بر حسن شهرت، عدم سوء سابقه منع قانونى براى انجام موضوع مزایده و عقد قرارداد مربوطه را نداشته 
باشند.

16- فعالیت جایگاه و ارائه خدمات به صورت شبانه روزى و در طول 24 ساعت خواهد بود.

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

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/10/15
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/16

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/10/30
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

آگهى مزایـــده

آگهى مزایده نوبت اول
(مرحله اول)

آگهى مزایده نوبت دوم

آگهى تجدید مناقصهآگهى  مناقصه عمومى
محسن جوادى- شهردار پیربکرانمحسن جوادى- شهردار پیربکران

 محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرشرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
پنج قطعه زمین با کاربرى مســکونى، از طریق مزایده عمومى و بر اساس قیمت کارشناسى 

انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

نوبت دوم

چاپ اول چاپ دوم

چاپ دومنوبت دوم

متراژ (مترمربع)آدرسشماره پالك
227/6خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 1
261خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 2
281/7خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 3
195خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 4
190خیابان شهید مطهرى کوچه مهربانشماره 5

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت  اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/16

محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/10/05

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید یک دستگاه آشغالگیر جهت 247- 4- 97
200/000/000جارىتصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان

خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنى جهت 248- 4- 97
27/700/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىحصارکشى اطراف مخزن آب ورزنه

شماره پالك ردیف
آدرسکاربرىموقعیتمساحتثبتى

111/9213 180/5
وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع

 مسکن مهر
211/9214 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع
 مسکن مهر

311/9215 180/5
وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع

 مسکن مهر
411/9216 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىجنوبىمترمربع
مسکن مهر

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

مسکن مهر
611/9256 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىشمالىمترمربع
 مسکن مهر

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

مسکن مهر
811/9258 180/5

وزوان- کوى انقالب شمالمسکونىشمالىمترمربع
 مسکن مهر

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

مسکن مهر
1011/9260 180/5

وزوان- کوى انقالب شمال مسکونىشمالىمترمربع
مسکن مهر

جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان جمشید اسماعیلى- شهردار چادگان 


