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چرا هنگام صبح خسته اید؟جشنواره بالن سوارى در نصف جهانریحانه پارسا با نقشى جدید بر مى گرددنقطه یابى براى انتقال پایتخت سیاسى تا 6 ماه آینده خدا را شکر رفتى آقاى سوتى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دالیلى براى خوردن روزانه تخم مرغ

کشف 150 میلیارد تومان جرائم اقتصادى
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آغاز تشدید نظارت بر بازار 
توزیع و عرضه اقالم ضرورى

محاکمه «سلطان سکه»

سپاهان، قربانى بزرگ 
سوت هاى ُپرسوتى!

5

آمریکا 
هر دو هفته

 پیغام مى دهـد
 مذاکره کنیم

2

3

در چند سال اخیر درباره خوردن یا نخوردن روزانه تخم مرغ بحث هاى زیادى شده 
است.

نگرانى ها با کلسترول آغاز شد و باعث شد تا اُملت خورها تنها به سفیده آن اکتفا 
کنند. اما نتیجه تحقیقات جدید حاال برعکس نظریات قبلى است و مى گویند 

تخم مرغ آنقدر که گفته شده، به سالمت ما آسیب نمى زند.

گروه حاکم جدید در کاخ ســفید، از طرفى ملت 
ایران را تحت فشــار قرار مى دهنــد و از طرفى 
هر روز پیغام مى فرستند که بیایید با هم مذاکره 
کنیم. هر دو هفته نمى گذرد کــه براى ما پیغام 
مى فرســتند که بیایید مذاکــره کنیم. نرمش 
در پیــام را ببینیم یا عمل ددمنشــانه شــما را 

ببینیم. 
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اصفهان یکى از مراکز چاپ کتاب هاى ممنوعه شده است ؟اصفهان یکى از مراکز چاپ کتاب هاى ممنوعه شده است ؟
2

عملکرد5 ماهه فرماندهى انتظامى استان اصفهان همزمان با بازداشت 74 اخاللگر اقتصادى نشان مى دهد

رشیدپور از دلیل غیبتش در «حاال خورشید» مى گوید

گاهى عرصـه 
تنگ مى شــــود

داغ دل ذوب آهنى ها 

شهرآوردى منهاى هواداران!
تیم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن در دیداري دوستانه  امروز(یک شنبه) 

به مصاف هم مى روند.
آنطور که رســانه هــاى باشــگاه ســپاهان گــزارش دادنــد، درحالی

 که مســابقات فوتبال لیــگ برتر تعطیلی کوتــاه مدت خود را ســپري می کند 
اما تمرینات طالیی پوشــان ســپاهان زیر نظر امیــر قلعه نویی  درحــال انجام

 است.

4

وتنگمىشــــودتنگ مى شــــود ى

ده
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رئیس جمهور:

تأثیر نوسانات ارز و سکه بر رهن و اجاره 

کند
جام
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 پی5

گروه
ایران
هر رو
کنیم.
مى فر
در پیـ
ببینیم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت 
اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در 
زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/07/04 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر 

است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى- کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت 

مشاغل مزاحم شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع (تجدید مزایده)
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7  بازارچه شهریار (تجدید مزایده)

3- فوالدشهر- خ شهدا- جنب بانک سپه- مجتمع تجارى صدرا پالك 103 (مزایده)

آگهى مزایده و تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز هیأت مدیره سازمان و نظریه 
کارشناسى در نظر دارد سرویس کارى شیفت شب اتوبوس هاى تحت نظارت خود را از طریق برگزارى 

مناقصه عمومى به شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهورى 
اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مناقصه اقدام و 
پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/06/27 به دبیرخانه حراست 
سازمان تحویل نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031 این سازمان 

تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ  آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه
(نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم
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پــس از محاکمــه تعــدادى از متهمان خــرد پرونده 
اخاللگران بــازار ارز، دیروز نوبت بــه محاکمه عوامل 
دانه درشت اخالل در بازار ارز و ســکه رسید تا «وحید 
مظلومین» و چهــار متهم دیگر که یکى از آنها پســر 
مظلومین اســت به دادگاه انقالب تهران منتقل شوند 
تا در شــعبه 2 دادگاه ویژه دادگاه انقالب اســالمى به 
ریاست قاضى زرگر به اتهاماتشان رسیدگى شود. وحید 
مظلومین  همان فردى اســت که در تاریخ 14 تیرماه از 
سوى فرمانده انتظامى تهران بزرگ خبر دستگیرى وى 
منتشر شد و «سلطان سکه» لقب گرفت، چراکه به گفته 
سردار رحیمى وى گردش حسابى به ارزش خرید 2 ُتن 

سکه داشته است.
با دســتگیرى مظلومین مشخص شد وى همان فردى 
است که در سال هاى 90 و 91 هم در جریان اخالل در 
بازار ارز و سکه دستگیر شــده و حتى به اتهام افساد فى 
االرض برایش پرونده صادر شده بوده است. هرچند در 
آن زمان مظلومین موفق مى شود از اتهامات خود رهایى 
یابد و خود را عامل بانک مرکزى جا بزند. گفته مى شود 
بر اساس بررسى هاى صورت گرفته باند وحید مظلومین 
170 هزار تراکنش مالى در قالب 219 فقره حساب انجام 
داده اند که رقم این تراکنش هــا بالغ بر 14 هزار میلیارد 

تومان بوده است.

عضو ناظر مجلس در شوراى ساماندهى مرکز سیاسى و 
ادارى کشور و ساماندهى و تمرکززدایى از تهران، گفت: 
وزارت راه و شهرسازى مکلف شــده تا شش ماه آینده 

نقطه یابى براى انتقال پایتخت سیاسى را انجام دهد.
به گزارش «تســنیم»، ابوالفضل ابوترابى با اشــاره به 
آخرین جلسه این شورا، اظهار کرد: پس از بررسى هاى 
انجام شده مشخص شد که انتقال مرکز سیاسى و ادارى 
از تهران چندان هزینه بر نیست. وى با بیان اینکه در این 
جلسه به معاونت فناورى ریاست جمهورى و وزارت راه و 
شهرسازى مأموریت داده شد تا مطالعات تطبیقى که پیش 
از این انجام داده اند را به روزرسانى کنند، ادامه داد: قرار 

شد ظرف شش ماه آینده کار کارشناسى درباره نقطه یابى 
پایتخت سیاسى و ادارى به این شورا تحویل داده شود.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اعالم اینکه وزارت 
راه و شهرسازى نیز آیین نامه اى براى کل قانون به شورا 
ارائه کرده است، اضافه کرد: در این جلسه آیین نامه تدوین 

شده به اعضاى شورا داده شد.
عضو ناظر مجلس در شوراى ساماندهى مرکز سیاسى و 
ادارى کشور و ساماندهى و تمرکززدایى از تهران تصریح 
کرد: در جلسه مقرر شد تا در شــش ماه آینده نقطه یابى 
براى انتقال پایتخت از ســوى وزارت راه و شهرسازى 

انجام شود. 

محاکمه 
«سلطان سکه» 

نقطه یابى براى انتقال 
پایتخت سیاسى تا 6 ماه آینده

هنوز مى خندند!
  جام جم آنالین | رئیــس مرکــز مطالعات 
راهبردى دانشگاه تهران گفت: سال 87 بانک ها قیمت 
مسکن را ظرف سه ماه 2/5 برابر کردند، فحشش  را دولت 
نهم خورد آنها هم مى خندیدند، امــروز همین بانک ها 
رفته اند در سکه، حاال فحشش را دارد نظام و یک دولت 

دیگر مى خورد آنها باز هم دارند مى خندند.

بازداشت نیستم
ولى ا... سیف، رئیس سابق بانک    بورس نیوز |
مرکزى روز جمعه با رد شایعه بازداشت خود عنوان کرد: 
این شایعات بى اساس بوده و من امروز در نماز جمعه تهران 
حضور داشتم. وى افزود: تنها گناه من مبارزه و ایستادگى 
در برابر فسادهاى بسیار بوده است. سیف گفت: در حالى 
عنوان مى کنند تمام خانواده من در خارج از کشور حضور 

دارند که در حال حاضر تنها دخترم در کشور استرالیاست.

نوبخت، قلک دار است!
  خبرگزارى دانشجو | عبدا... ناصرى یک 
فعال سیاسى اصالح طلب گفت: بهتر بود آقاى روحانى 
شخصى متناسب با فلسفه تشکیل سازمان برنامه و بودجه 
رئیس  این سازمان را انتخاب مى کرد. این فعال سیاسى 
اصالح طلب با بیان اینکه نوبخت قلــک دار روحانى در 
سازمان برنامه و بودجه است گفت: وى بودجه را مطابق 

نظر روحانى اختصاص مى دهد.

آخرین وضعیت فرد خودسوز
مجید فراهانى، عضو شــوراى شهر   جماران |
تهران با بیان اینکه حال عمومى فردى که هفته گذشته در 
مقابل شهردارى خودسوزى کرد، اصًال خوب نیست، گفت: 
متأسفانه میزان سوختگى 69درصد است. بخشى از ریه او 
سوخته و از طریق دستگاه تنفس مى کند. پزشکان منتظر 
هستند تا عفونت و تورم ناشى از سوختگى کاهش یابد تا 
بتوانند عمل هاى جراحى را آغاز کنند. اورژانس بیمارستان 
سوانح و سوختگى مطهرى تمام تالش خود را انجام داده 

است، اما حال عمومى او مناسب نیست.

شکایت نماینده اصفهان از 
رئیسش 

  تسنیم| یک نماینده مجلس شوراى اسالمى 
از رئیس مجلس به هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان 
شکایت کرد. حســن کامران، نماینده مردم اصفهان در 
تشریح شــکایتش از على الریجانى به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان اظهار کرد: آقــاى الریجانى در جریان 
بررسى الیحه بودجه سال جارى، 39 هزار میلیارد تومان 
را در تخصیص منابع به اســتان ها و بخش هاى مختلف 
کشور تحمیل کرد که به واسطه آن، از وى شکایت کردم.

ُمهر تأیید بر ابهامات
  ایلنا| آیت ا... موســوى تبریزى، دبیرکل مجمع 
مدرســین و محققین حوزه علمیه قم گفت: فــوت آیت ا... 
هاشــمى هنوز براى مردم و فرزندان ایشان روشن نشده و 
پرونده آن هم بسته نشده است، بعد عده اى مى آیند طورى 
به مردم القا مى کنند که انگار فوت ایشان طبیعى نبوده و ُمهر 
تأییدى به ابهامات موجود مى زنند و مطرح مى کنند آنطور که 
آیت ا... هاشمى را در استخر خفه کردیم تو را هم خفه مى کنیم، 

این امر، هم تأیید قتل است و هم تهدید به قتل فرد دیگر.

کشف انبار 80میلیارد تومانى
  میزان | سپاه حضرت محمد رســول ا... (ص) 
تهران بزرگ از 25 روز پیش با هماهنگى دســتگاه هاى 
قضائى و اطالعاتى و مجموعه تعزیرات حکومتى، هشت 
انبار بزرگ احتکار را توسط بسیجیان کشف کرده و آنها را 
در اختیار مقامات مسئول قرار داده است. عمده کاال هاى 
احتکار شده، شامل کاال هاى اساسى مورد نیاز مردم نظیر 
برنج، شــکر، روغن، مواد بهداشــتى، یخچال، ماشین 
لباسشویى و الستیک بوده است. ارزش یکى از انبار هاى 
کشف شــده در تهران 80 میلیارد تومان و مابقى انبار ها 
از 50 میلیارد تومان به باال هستند وهیچکدام متعلق به 

 کسبه ُخرد نبودند.

خبرخوان
کارگران معتاد عسلویه

انوشیروان محسنى بندپى،    اعتمادآنالین |
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به آسیب هاى 
اجتماعى در منطقه عسلویه اشــاره کرد و ادامه داد: 
طبق تحقیقى که در این شــهر انجام شده است 23 

درصد جامعه کارگران دچار معضل اعتیاد هستند.

کار ناشایست آقاى وزیر! 
  ایران آرت| وزیــر ارتباطــات و فنــاورى 
اطالعات با بیان اینکه قطعه اى از آلبوم «ایران من» 
را که یکى از دوستانش برایش فرستاده بود، غیرمجاز 
گوش کــرده، تأکید کرد که کار شایســته اى انجام 
نداده است. محمدجواد آذرى جهرمى البته نوشت: 
«...گوش دادم اما همان زمان یک نســخه آنالین 

خریدارى کردم تا از این کار حمایت کرده باشم.»

زندگى طوسى فیلم مى شود
  صبا | مصطفى قربان پــور؛ کارگردان فیلم 
ســینمایى «الالکن»  گفت: قطعًا فیلم بعدى من 
فیلمى نیســت که قابل پخش در ایران باشد. فیلم 
بعدى من درباره ســعید طوســى، یک معلم قرآن 
است که باتوجه به اتفاقات اخیر، اولویتم ساخت فیلم 

زندگى این معلم جنجالى است.

تخت جمشید
 در انتظار سربازش 

«ســردیس هخامنشــى پــس از    فارس|
هماهنگى هاى الزم در اسرع وقت به ایران بازگردانده 
مى شود و در جاى اصلى خود در تخت جمشید قرار 
مى گیرد.» على اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث 
فرهنگى، تصریح کرد: این قطعه تاریخى مربوط به 
باالتنه، سر سرباز هخامنشى و نیزه است که در سال 

1936 از ایوان جنوبى کاخ شورا ربوده شده بود.

دست ها در حنا
  ایسنا| باتوجه به کاهش واردات و ســخت 
شــدن تأمین مواد اولیه، تولید و تأمین لوازم التحریر 
ممکن است مشکل ساز شود چراکه به گفته رئیس 
اتحادیه لوازم التحریر، پتروشــیمى ها کارخانه هاى 

داخلى را بدون مواد اولیه گذاشته اند.

مسن ترین حجاج ایرانى 
  فارس| 2 نفر از زائــران ایرانى از اســتان 
کردستان که مســن ترین حجاج کشورمان هستند، 
هم اکنون در مکه مکرمه به ســر مى برند و خود را 
براى رفتن به مدینه منوره آماده مى کنند. یکى از آنها 
به گفته همشهرى و بســتگانش باالتر از 120 سال 
دارد، اما وى خود را صولى حیدرى 110 ساله معرفى 
مى کند. همچنین حســن رحیم زاده در این کاروان 

113 سال دارد.

ماجراى 72 خواهرزاده 
  فارس| محمدحســین دانایى،  خواهرزاده 
جالل و شمس آل احمد در سخنانى توضیح داد: جوان 
بودم، روزى به خانه ســیمین و جالل آمدم، مهمان 
داشتند، مرا به آنها معرفى کردند، آن مهمان از جالل 
پرسید چند خواهرزاده دارید، دایى جالل جواب داد 
72 خواهرزاده دارم به تعداد یاران امام حســین(ع) 

در کربال.

توقف اکران فیلم هاى کمدى 
  تابناك | اکــران فیلم هــاى کمــدى از 
20 شــهریور، همزمان با آغاز مــاه محرم، متوقف 
مى شود. غالمرضا فرجى، سخنگوى کارگروه اکران 
گفت: براســاس آیین نامه اى که مصوب شــده، در 
ایام عزادارى،  نمایــش و اکران فیلم هاى کمدى در 
سینماها متوقف مى شــود و درباره اینکه این توقف 
تا چند روز بعد از عاشوراى حسینى ادامه داشته باشد، 
در جلسه روز دوشنبه 19 شهریورماه تصمیم گیرى 

خواهد شد.

نصف جهــان نسخه بازسازى شده  فیلم «خشــت و آینه» هفته گذشته در 
جشنواره «ونیز» به نمایش درآمد. این فیلم در سال 1343 به کارگردانى و 
تهیه کنندگى ابراهیم گلستان و با فیلمنامه اى از خود او ساخته شد. بسیارى 
معتقدند موج نو ســینماى ایران با همین فیلم آغاز شــد و با ساخته شدن 

فیلم هاى دیگر به تکامل رسید.    
اما هفته پیش ابراهیم گلستان 96 ساله که چند ده سال است ایران را ترك 
کرده و در انگلستان اقامت دارد، به بهانه نمایش نسخه بازسازى شده «خشت 
و آینه» در جشنواره ونیز حاضر شد. او که در مصاحبه هایش به تحقیر کردن 
دیگران معروف اســت، این بار در گفتگو با روزنامه «شرق» باز هم همین 

رویه را در پیش گرفت.
پایگاه اطالع رسانى «ســینما روزان» که معموًال از موضع اصالح طلبانه 

با وقایع ســینمایى برخورد مى کند، با انتشــار کامل این گفتگو نوشت که 
«گلستان مخاطب رسانه اصالح طلب «شرق» و طرح بیش از 400 کلمه 
پرسش قرار گرفت اما به مانند قبل با کوتاه ترین جمالت به پرسش ها پاسخ 
داد به گونه اى که تعداد کلمات پاسخ ها به 200 هم نرسیده! آیا گلستان به 

این طریق مجالى جسته براى گریز از پاسخ؟»
اما آنچه از آن بوى تحقیر به مشــام مى رسد، اظهارنظرگلستان درباره آثار
 نوه اش، مانى حقیقى است. «سینما روزان» در این باره نوشت: «در میان 
این پاسخ هاى کوتاه، گلستان اظهارنظرى غریب داشته درباره نوه اش مانى 

حقیقى مبتنى بر اینکه هیچکدام از فیلم هاى وى را ندیده!»
جالب آنکه روزنامه «کیهان» هم که مواضع اصولگرایان را بازتاب مى دهد 
به همین موضوع پرداخته و البته با لحن مخصوص به خودش همان چیزى 
را تکرار کرده که «سینما روزان» به آن اشاره کرده است. «کیهان» نوشته 
ابراهیم گلستان شبه روشنفکرى است که به غرور و تکبر و تحقیر دیگران 
مشــهور اســت و نوه خودش را هم تحقیر مى کند: «ابراهیم گلستان که 
خودش در مصاحبه هایش به جاسوسى براى انگلیس و همکارى با کودتاى 
28 مرداد سال 1332 اعتراف کرده، در مصاحبه اى که در حاشیه جشنواره 
فیلم ونیز با وى انجام شده، وقتى نظرش را درباره فیلم هاى نوه اش (مانى 
حقیقى) پرسیدند، جواب داد: «فیلم هاى او را ندیده ام»! برخورد تحقیرآمیز 
ابراهیم گلســتان با دیگران، حتى هدف اعتراض دختر وى هم قرار گرفته 

بود...» 

نصف جهــان خبرگزارى «فارس» روز جمعه گزارشــى منتشر کرد از پیاده 
روهاى معروف محدوده میدان انقالب تهران کــه در آن انواع کتاب هاى 
ممنوعه خرید و فروش مى شود و در این گزارش اشاره اى هم به نام اصفهان 
کرد. این خبرگزارى نوشــته: «افرادى که براى خرید کتاب به این دســتفروش ها 
مراجعه مى کنند عمدتاً از دانشــجویانى هســتند که مدت هــا براى خرید 

کتاب هاى بدون سانسور، کتابفروشى هاى تهران را زیر و رو کرده اند.»
روایت «فارس» از شیوه فروش کتاب توسط این دستفروش ها نیز بخش 
جالب دیگرى از این گزارش است: «مثًال هر دو کتاب در یک بسته سلفونى 
و با قیمت ده هزار تومان به مشترى عرضه مى شــود... جالب اینکه برخى 
مشتریان براى خرید هر کتاب چانه زنى مى کنند و فروشنده ها بابت هر کتاب 

هزار تومان براى آنها تخفیف قائل مى شوند.» 
یکى از این دســتفروش ها به فارس گفته: «اگر قیمت ها را افزایش بدهیم 
بخش زیادى از مشــتریان خود را از دســت خواهیم داد.کتاب هایى که ما 
مى فروشیم با نمونه مشابه  که در کتابفروشى هاست فرق مى کند. ما نسخه 

اصلى و بدون سانسور کتاب را مى فروشیم.»
این خبرگزارى آنگاه بــه نمونه هایى از کتاب هاى بدون سانســور که در 
بساط دستفروش هاى تهران دیده مى شود هم اشاره کرده و مثًال به کتاب 
«مأموریت براى وطنم» با زیرنویس شــاه مخلوع ایــران همراه با عکس 
بزرگى از او و نیز نسخه هاى بدون سانسور کتاب هاى «بیشعورى» یا «دو 

قرن سکوت» اشاره مى کند.
اما این کتاب ها کجا چاپ مى شوند؟ «فارس» نوشته دستفروش ها به این 
سئوال پاسخ روشنى نمى دهند اما خبرنگار این خبرگزارى در «یک تحقیق 
میدانى چند ساعته» و با کمک «جواب هاى نصفه و نیمه برخى دستفروشان» 
کشف کرده که محل چاپ کتاب هاى ممنوعه در چاپخانه هاى غیرقانونى در 
تهران، مشهد، تبریز و اصفهان است و اینکه دستفروش ها به طور مستقیم با 
چاپخانه ارتباطى ندارند و تعدادى نیسان و وانت بار هر روز صبح کتاب هاى 

ممنوعه را به طور فله اى بین آنها توزیع مى کنند!

نصف جهان از روزهاى آخر هفته پیش اخبارى از شوراى شهر بابل به گوش 
مى رسید که بسیار عجیب بود. آنطور که خبرگزارى ها نوشتند، پنج تن از 
اعضاى این شورا به دادسرا احضار شــده اند. اتهام آنها به طور غیررسمى 
تجاوز به یک زن اعالم شــد اما مجارى رسمى مى گفتند هنوز اتهامشان 
مشخص نیست. «تسنیم» نوشت اتهام آنها اقتصادى است اگرچه همین 
خبرگزارى در ادامه خبر خود یادآور شد که دو عنوان اتهامى براى پنج نفر 

از 9 نفر اعضاى شوراى این شهر وجود دارد.
گمانه زنى هاى زیادى در این باره وجود داشت تا روز جمعه که امام جمعه 
بابل خبر تجاوز توسط اعضاى شورا را تأیید کرد. آنطور که «شمال نیوز» 
از سایت هاى استان مازندران نوشته، حجت االسالم و المسلمین مجتبى 
روحانى در بخشــى از خطبه هاى نماز جمعه بابل با ابراز تأسف از اتفاقات 
اخیر  و دستگیرى پنج تن از اعضاى شوراى  شهر بابل اظهار کرد: متأسفانه 
صحنه اى که از ســوى برخى اعضاى شوراى شــهر بابل صورت گرفته، 
آبروى  بابل به عنوان شــهر دارالمؤمنین و مهد علماى شــیعه و شهداى 

استان مازندران  را برده  است .

امام جمعه بابل با اشاره به مســائل دو هفته پیش شوراى این شهر گفت: 
...این صحنــه یکدفعه به وجود نیامد و برخى از افراد رذل درون شــورا از 
مدت ها قبل این اقدام هــا را انجام مى دادند. از ماه هــاى قبل در تریبون 
نماز جمعه گالیه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود 
را نبستم و نمى بندم، بوى مشمئز رشــوه ها و خیانت هاى آنها را بارها به 

مسئوالن تذکر دادم.
حجت االســالم روحانى افزود: این افراد رذل در شوراى شهر با همکارى 
برخى از افــراد در بیرون، گــردن کلفتى کردند، زنــى را در این رابطه به 
فحشا کشــاندند و دام پهن کردند، پول هاى کالنى براى حذف فیلم هاى 
غیراخالقى خود رشوه دادند و این خفت بارترین صحنه است که جانورهایى 

اینچنین در این شهر نفوذ کنند.
امام جمعه بابــل اضافه کرد: مى گویند یکى از اعضاى شــوراى شــهر 
براى از بیــن بردن فیلم این رابطــه یک میلیــارد و 200 میلیون تومان، 
 یکى 450 میلیون تومان و دیگرى هــم 370 میلیون تومان هزینه کرده 

بودند.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى، رئیس جمهور 
صبح دیروز در چهاردهمین جشنواره ملى شهید رجایى 

سخنرانى کرد. بخش هایى از اظهارات او را بخوانید:
 گروه حاکم جدید در کاخ سفید، از طرفى ملت ایران 
را تحت فشــار قرار مى دهند و از طرفــى هر روز پیغام 
مى فرســتند که بیایید با هم مذاکره کنیم. هر دو هفته 
نمى گذرد که براى ما پیغام مى فرستند که بیایید مذاکره 
کنیم. نرمش در پیام را ببینیم یا عمل ددمنشانه شما را 

ببینیم. 
 یکى از دوســتان بســیار خوبم بعد از حضور من در 
مجلس شوراى اسالمى، نامه اى به من نوشته که «اى 
کاش شما فالن حرف ها را مى زدید»؛ بنده سه جمله به 
ایشان پاسخ دادم و گفتم «همه حرف هاى شما درست 
است، این حرف ها مال شرایط صلح است. من خودم بلد 
بودم». اگر شرایط ما، شــرایط صلح بود، اگر دشمن به 
میدان نیامده بود و اگر آمریکا شمشیر را از غالف خارج 
نکرده بود، بنده طور دیگرى صحبت مى کردم و سخن 

دیگرى مى گفتم اما امروز، روز جنگ با دشمن است.
 من مى فهمم ســال آینده انتخابات است، ما این کاره 
هستیم؛ ســال ها در انتخابات بودیم. حداقل پنج دوره 
در انتخابــات مجلس شــوراى اســالمى و چند دوره 
در انتخابات خبرگان شــرکت کردم. مى دانم شــرایط 
انتخابات یعنى چه. اما جناحى فکــر نکند که اگر علیه 

دولت یک کلمه گفت، محبوب مى شود. 
 بخشى از فشــار اقتصادى و التهابات بازار ارز ناشى از 
فشارهاى دولت آمریکاست، اما من به عنوان رئیس دولت 
اعالم مى کنم بخشــى از التهابات ما داخلى است. روز 
گذشته من به یکى از مسئولین گفتم اگر کسى کارى در 
 حوزه ارز انجام داد که موجب التهاب در بازار شود، در قدم 
اول او را عزل و در قدم بعدى او را به دادگاه معرفى کنید. 
چرا باید چنین کارهایى را بکنند؟ براى آنکه سهم خودت 
در آن شرکت بیشتر شود و سود بیشترى را به دست آورى 

و بخاطر سهم خودت به ملت ایران ضربه مى زنى؟

40 میلیارد دالر ما صادرات غیرنفتى داریم. با گذشت 
شش ماه از ســال باید 20 میلیارد از این مبلغ به بانک 
مرکزى واریز مى شــد، اما چقدر از آن پــول به بانک 
مرکزى برگشــته اســت؟ اینجا قصد ندارم این رقم را 
بگویم. چه کسى مسئول است؟ این موضوع را هم باید 

به گردن آمریکا و رژیم صهیونیستى بیاندازیم؟ 
 هرکس دچار بیمارى مى شود را در حالى که با مقدارى 
نوشیدنى و استراحت بیشــتر بهبود مى یابد، به او آنتى 
بیوتیک مى دهند. چه کســى این کار را مى کند؟ خود 

درمانى و مشــورت با داروخانه به آنتى بیوتیک منجر 
مى شود. از ده ها پزشک پرســیده ام که چرا دارویى را 
تجویز مى کنید که فایده ندارد، مى گویند اگر داروهاى 
کمى تجویز کنیم دیگر این بیمار پیش ما نخواهد آمد. 

 در هر اداره اى که گــذر مراجعه کننده به آنجا بیافتد، 
از او کپى بســیارى از مدارك را مــى خواهد و درحالى 
که با کارت ملــى باید همه چیــز را ببینیم، کپى همان 
کارت را هم به صورت دو طرفه از مراجعه کننده طلب
 مى کنند! چرا دستورالعمل براى حل این معضل صادر 

نمى شــود؟ چرا با کســى که مدارك اضافى از مردم 
مى خواهد برخورد نمى کنیــم؟ در همه جاى دنیا یک 
کارت وجود دارد و با آن کارت زندگى مى کنند و حتى در 

بعضى موارد کارت بانکى نیز همان کارت است.
 اگر مى خواهیم از دخترخانم ها استفاده نکنیم، نعوذبا... 
آنها را از دانشگاه هم محروم کنیم. زنان نیز مانند مردان 
قدرت فهم، دانش، علم، مدیریت، هنر و... را دارند و در 
بعضى امور از مردان نیز بهتر هستند. فتیله مردساالرى 

را باید در ذهنمان پایین بکشیم.

رئیس جمهور:

آمریکا هر دو هفته پیغام مى دهد مذاکره کنیم

2 روایت اصالح طلبانه و اصولگرایانه از شخصیت مطرح ایرانى

«گلستان» و نوه اش

ماجراى تجاوز 5 عضو شوراى شهر به یک زن

اصفهان یکى از مراکز چاپ 
کتاب هاى ممنوعه شده است؟ 
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حمایت شهردارى از
 326 پایان نامه دانشجویى

سعید ابراهیمى، مدیر مطالعات و پژوهش شهردارى 
اصفهان گفت: این مدیریت تاکنون از 254 پایان نامه 
دانشجویى حمایت کرده و 72 پایان نامه نیز در حال 

انجام است.

اشتغالزایى براى4000نفر در 
کاشان در شرکت هاى تعاونى

مدیر اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
کاشــان گفت: براى 4589 نفر در کاشان از طریق 

شرکت هاى تعاونى اشتغالزایى شد.
حسن رمضانى اظهار کرد: در حال حاضر در کاشان 
287 شــرکت تعاونى وجود دارد.وى بیان کرد: سال 
گذشــته هفت تعاونى جدید دیگر به شــرکت هاى 

تعاونى کاشان اضافه شد.

چاووش خوانى و جاروکشى 
حسینى در خمینى شهر

با نزدیک شدن به ماه محرم، آیین چاووشى خوانى و 
جاروکشى در محله آدریان خمینى شهر برگزار شد.

در این آیین 70ساله، چاووشى خوانان پیشکسوت در 
محالت و گذرهاى مختلف، با خواندن اشعار و ذکر 
مصیبت هایى از حادثه عاشورا، مردم را از فرارسیدن 
محرم آگاه مى سازند. جاروکشان حسینى با حرکت در 
جلوى چاووش خوانان، به صورت نمادین به نظافت 
محله ها مى پردازند و کوچه ها را آماده عزادارى امام 

حسین(ع) مى کنند.

 
برداشت 1700 ُتن کلزا

 از مزارع استان
درحدود 1700ُتن دانه روغنى کلزا از مزارع اســتان 

اصفهان برداشت شد.
کارشناس مســئول پنبه و دانه هاى روغنى سازمان 
جهاد کشاورزى اســتان اصفهان، وسعت زیرکشت 
مــزارع کلزاى ایــن اســتان را حــدود 700هکتار 
عنوان کــرد و گفت: از تیر امســال تاکنــون، این 
میزان دانه روغنــى کلزا از مزارع شهرســتان هاى 
شــاهین شــهر، برخــوار، گلپایــگان، ســمیرم 
و چادگان عمده تولیدکنندگان این محصول برداشت 

شد.
کیوان بنى اسدى افزود: امســال بیش از 50درصد 
بیشتر از پارســال کلزا از مزارع این استان برداشت 
شده اســت.وى گفت: کلزاى این اســتان در قالب 
خرید تضمینى، به کارخانه هاى روغن کشــى براى 

روغن گیرى و تصفیه ارسال شد. 

 
گشایش جشنواره انگور

 در تیران
 اولین جشــنواره فرهنگى انگور و نمایشگاه صنایع 
دستى شهرستان تیران و کرون دیروز گشایش یافت.
این جشنواره و فروشگاه صنایع دستى به مدت سه 
روز و با هدف ایجاد شــور و نشاط اجتماعى، معرفى 
ظرفیت ها و عرضه انگور و محصوالت کشــاورزى 

این منطقه ادامه دارد.
شهردار تیران افزود: برنامه هاى فرهنگى و هنرى به 
همراه نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستى و انگور و 
فرآورده هاى آن در قالب این جشنواره اجرا مى شود. 
پیمان شــکرزاده با اشــاره به اینکــه برنامه هاى 
جشــنواره تــا پیــش از فرا رســیدن محــرم به 
پایــان مى رســد، گفت: نمایشــگاه و فروشــگاه 
عرضــه محصــوالت باغــى و صنایع دســتى به 
مدت دو مــاه بــراى بازدیــد عالقه منــدان برپا 

خواهد بود.
شــهردار تیــران بــا بیــان اینکــه انگــور و 
فرآورده هــاى آن از جمله کشــمش و شــیره در 
نمایشگاه یاد شده عرضه شده، تصریح کرد: امسال 
با جانمایى بازارچه و نمایشگاه محلى عرضه انگور، 
فروش این میوه در خیابان و بلوارهاى اصلى شــهر 

انجام نمى شود.

خبر

سرپرســت مرکز رشــد تخصصى هنر دانشــگاه هنر 
اصفهان از انتخاب این مرکــز به عنوان کارگزار ارزیابى 

شرکت هاى خالق در کشور خبر داد.
صالح غایى اظهار کرد: مرکز رشد تخصصى هنر اصفهان 
از سوى دبیرخانه توسعه زیست بوم شرکت هاى خالق 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهورى و باتوجه به 
عملکردى که در حوزه کارآفرینى داشت، به عنوان یکى 
از مبادى رسمى شناسایى و معرفى شرکت هاى خالق 
انتخاب شد. وى با بیان اینکه مرکز رشد هنر اصفهان تنها 
مرکز رشد تخصصى در کشور است که به عنوان کارگزار 
ارزیابى شرکت هاى خالق انتخاب شد، افزود: همچنین 

این مرکز تنها مجموعه کارگزار شرکت هاى خالق در 
استان اصفهان است.

غایى گفت: مرکز رشد تخصصى هنر اصفهان از این پس 
مى تواند نسبت به معرفى شــرکت هاى خالقى که در 
فرآیندهاى ارزیابى این مرکز تأیید شده اند، به دبیرخانه 

برنامه توسعه زیست بوم شرکت هاى خالق اقدام کند. 
وى با تأکیــد بر اینکه شــرکت هاى خــالق به مانند 
شرکت هاى دانش بنیان از حمایت هاى قانونى و معنوى 
برخوردارند، افزود: این حمایت ها را معافیت هاى مالیاتى، 
معافیت نظام وظیفه و تسهیالت مالى مشابه شرکت هاى 

دانش بنیان شامل مى شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
کمیته امداد بزرگ ترین حامى بازنشستگان نیازمند است 
و سالمندانى را که هیچ مستمرى پایدار و اموال و امالکى 
ندارند و جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، تحت حمایت 

خود قرار داده است. 
محمدرضا متین پور با اشــاره بــه اینکه کمیتــه امداد از 
ضعیف ترین اقشار جامعه حمایت مى کند، مطرح کرد: در 
حال حاضر 73 هزار و 500 سالمند با سن 60 سال به باال که 
زنان و مردان نیازمند را شامل مى شود، تحت حمایت این 
نهاد قرار دارند. وى با بیان اینکه در خانوارهایى که متشکل 
از زن و مرد هستند، مســتمرى دو نفره دریافت مى کنند و 

هر دو از تمام امکانات فراهم شده براى سالمندان نیازمند 
استفاده مى کنند، افزود: این مددجویان از همه خدمات این 
نهاد، از جمله مستمرى ماهانه، سبد کاال، بیمه پایه و مکمل 

درمانى و مراقبت هاى دوره اى بهداشتى بهره مند هستند.
متین پور با بیان اینکه 1201 بیمار سالمند زمینگیر نیازمند 
نگهدارى، تحت حمایت این نهاد قرار دارند و به این افراد 
عالوه بر خدمات عمومى و مستمرى، کمک هزینه ماهانه 
نگهدارى نیز پرداخت مى شود، عنوان کرد: از دیگر خدمات 
این نهاد که به ســالمندان نیازمند ارائه مى شود، کمک به 
تهیه وسایل توانبخشى حرکتى، کپسول اکسیژن، دستگاه 

اکسیژن ساز، تخت طبى و ویلچر است.

حمایت کمیته امداد از
ضعیف ترین اقشار جامعه

«مرکز رشد هنر» کارگزار 
ارزیابى شرکت هاى خالق شد

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، 
موفق به کســب دو مــدال طال در بخش مهندســى
 پزشــکى و مدال ویژه اختراع در زمینــه «پرینترهاى 

زیستى» در مسابقات جهانى تورنتو کانادا شد.
على موســوى  بیان کرد:  طرح پرینتر زیستى به منظور 
تولید بافت هاى نرم و سخت در مسابقات جهانى تورنتو 

کانادا حائز رتبه برتر شد.
وى افزود: این مســابقات از ســوى مؤسســه جهانى 

مخترعان و مهارت هاى تخصصــى تورنتو، با حمایت 
فدراسیون بین المللى مخترعان و سازمان جهانى مالکیت 

معنوى مخترعین برگزار شد.
گفتنى است؛ در کارنامه افتخارات  على موسوى، مدال 
طالى مســابقات جهانى در حوزه مهندســى پزشکى، 
مدال افتخار ویژه حوزه پزشکى دانشگاه گاالتى رومانى و 
جایزه اختراع ویژه حوزه بیو در مورد اختراع پرینتر زیستى 

دیده مى شود.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: 14 کاروان 
حجاج مدینه قبل استان اصفهان از روز دوشنبه(امروز) تا 

21 شهریور به استان اصفهان بازمى گردند.
غالمعلى زاهدى در خصوص آخرین وضعیت بازگشت 
حجاج استان  اصفهان از سرزمین وحى اظهارکرد: همه 
حجاج مدینه بعد شامل 31 کاروان در قالب 19 پرواز به 

استان اصفهان بازگشته اند.
وى با بیان اینکه بازگشت کاروان هاى مدینه قبل نیز از 

روز دوشنبه آغاز مى شود، افزود: در حال حاضر 14 کاروان 
در قالب هشت پرواز آماده بازگشت به کشور هستند که 
همه آنها تا روز 21 شهریور وارد فرودگاه شهید بهشتى 

اصفهان خواهند شد.
زاهدى در خصوص ثبت نام متقاضیان براى پیاده روى 
اربعین نیزگفت: هنوز در این خصوص ابالغیه اى از سوى 
وزارت کشور براى میزان سهمیه استان اصفهان اعالم 

نشده است.

در آستانه بازگشایى مدارس، طرح تشدید نظارت 
بر بــازار توزیع و عرضه اقالم ضرورى در اســتان 

اصفهان آغاز شد.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
در این طرح، بیش از صد بــازرس اصناف در قالب 
245ناظر افتخارى، بر توزیع و عرضه اقالم ضرورى 

بازار این استان نظارت مى کنند.
جواد محمدى فشارکى هدف از اجراى این طرح را، 
پیشــگیرى از افزایش غیرمنطقى قیمت هاعنوان 
کرد و افزود: در این طرح، تا 5 مهر امسال بازرسان 
با گرانفروشى، کم فروشــى، درج نکردن قیمت، 
صادر نکردن فاکتــور، تبلیغ خــالف واقع، حراج 
غیرقانونى و در تغذیه مدارس هم با رعایت نکردن

 دستورالعمل هاى بهداشتى برخورد مى کنند.

کسب 3 مقام جهانى توسط هیئت علمى دانشگاه آزاد نجف آبادحجاج مدینه قبل، از امروز  به اصفهان برمى گردند

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در شش ماه دوم سال همیشه شاهد 
آرامشى در وضعیت اجاره بها هستیم، اما از اواخر خرداد تا پایان تابستان زمان 

پیک اجاره بهاست.
رسول جهانگیرى اظهار کرد: پیک اجاره بها از خردادماه آغاز مى شودوتا پایان 
شهریور ادامه دارد و این دوره زمانى بورس شــده و شاهد یک موج افزایش 

اجاره بها هستیم.
وى بیان کرد: در سال هاى گذشته به دلیل حاکم شدن رکود بازار بر خرید و 
فروش مسکن، شاهد ورود برخى از امالکى ها در بازار رهن و اجاره بودیم که 

سبب تثبیت رهن و اجاره بها شد.
رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان با بیان اینکه امســال متأسفانه به علت 
نوســانات ارز و طال، مردم براى اینکه ارزش پول خود را از دست ندهند وارد 
بازار خرید و فروش مسکن شدند، اضافه کرد: در سه ماه گذشته شاهد افزایش 

قیمت 30 درصدى مسکن بودیم.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت رهن و اجاره روند رو به رشد داشته 
است، اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار ارز و سکه، قیمت رهن و اجاره بین 

8 تا 10 درصد افزایش یافته است.
جهانگیرى با اعالم اینکه بازار مسکن بیشتر یک بازار هیجانى است، اضافه 
کرد: این بازار هیجانى که باعث جهش قیمت در مسکن مى شود، خوب نیست 
زیرا دوباره به علت نبود قدرت خرید مردم، شاهد یک رکود در خرید و فروش 

مسکن خواهیم بود.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: با توجه به نوسانات بازار ارز و سکه، 

قیمت رهن و اجاره نیز بین 8 تا 10 درصد افزایش یافته است.

تأثیر نوسانات ارز و سکه بر رهن و اجاره 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف 
150 میلیارد تومان پرونده جرایم اقتصادى 
و تحویل 47 مجرم و اخاللگر این حوزه به 
مراجع قضائى طى پنج ماهه نخست امسال 

خبر داد.
مهدى معصوم بیگى بــه عملکرد پنج ماهه 
این فرماندهــى در حوزه مبــارزه با جرایم 
اقتصادى اشــاره کرد و گفت: کارآگاهان 
پلیــس آگاهى اســتان اصفهــان، در این 
مدت 42 فقــره پرونده جرایــم اقتصادى

بــه ارزش 150 میلیارد تومان را کشــف 
کردند.

 وى از افزایــش 40 درصــدى تعــداد 
پرونده هاى کشف شده در پنج ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: از نظر ارزش ریالى 
پرونده ها نیز با افزایش 181 درصدى روبه 

رو بوده است.
معصوم بیگى پرونده هاى جرایم اقتصادى 
را شــامل اختالس، احتکار، رشــا و ارتشا، 
زمین خوارى، فــرار مالیاتــى، راه اندازى 
مؤسســات مالــى و اعتبــارى غیرمجاز، 
فــرار از بازپرداخــت تســهیالت بانکى 
و فروش غیــر قانونــى ارز عنــوان کرد
 و گفــت : در این رابطه 47 نفر دســتگیر و 

تحویل مراجع قضائى شدند.

کشف 150 میلیارد تومان 
جرایم اقتصادى

حمیدرضا غزنوى، رئیس هیئت انجمن هاى 
ورزشى استان اصفهان از برنامه ریزى این 
هیئت براى برگزارى جشنواره بالن سوارى 

در زمستان 97 خبر داد.

جشنواره بالن سوارى
 در نصف جهان 

زمستان امسال؛

ذخیره سد زاینده رود اواخر ســال گذشته از خطر قرمز 
عبور کرد و شرایط تأمین آب شــرب اصفهان بحرانى 
اعالم شــد، با وجود بارش هاى خــوب بهاره، مدیریت 
استان به سختى تابستان امسال را گذراند. با وجود این، 
گزارش هاى موجود حاکى از این است که در دو ماه آینده 
اصفهان بارش هاى خوبى را نخواهد داشــت، بنابراین 

تأمین آب شرب در پاییز با اما و اگرهایى همراه است.
هفته گذشــته مدیرکل مدیریت بحران منابع آب ایران 
در گزارشــى اعالم کرد که تمامى سدها باید ذخیره اى 
استراتژیک براى مدت 18 ماه داشــته باشند که در 46 
سد کشور، ما شرایط ذخیره استراتژیک را براى این بازه 

زمانى نداریم. 
به گفته سیف ا... آقا بیگى، این وضعیت ناشى از تغییرات 
جوى و کاهش محســوس بارندگى هاست و بر اساس 
الگوى بارندگى  که در کشور وجود دارد، مطمئنًا تا پایان 
سال آبى جارى اتفاق خاصى نخواهد افتاد و پرونده سال 
آبى 97-96 با 169 میلیمتر بارندگى بســته خواهد شد، 
همچنین با این شرایط، در طبیعت براى اکثر نقاط کشور 
تا ماه هاى مهر و آبان نیز بارش جدى نخواهیم داشت، 
بنابراین همواره میزان مصرف و خروجى سدها از میزان 

ورودى آب به آنها بیشتر خواهد بود. 
بنابر آمارها و هشدارهاى قبلى وزارت نیرو، وضعیت تأمین 
آب شرب کشور طى پاییز امسال دوباره بحرانى مى شودو 
اصفهان نیز در این شرایط مستثنا نیست و شاید شرایط 

بدترى را تجربه کند، چراکه تابستان امسال، اصفهانى ها 
بارها کاهش شدید فشار و قطعى آب را تجربه کردند. از 
ســوى دیگر مدیر کل هواشناسى استان اصفهان هفته 
گذشته در خصوص بارش هاى آتى اصفهان در ماه هاى 
پیش رو و پاییز تصریح کرد: در شهریور و مهرماه بارشى 
که بتواند بر منابع آبى اســتان اثرگذار باشــد، نخواهیم 

داشت.
مجید بیجندى با اشاره به اینکه میانگین بارش از ابتداى 
مهر تا پایان مردادماه سال جارى در استان اصفهان برابر 

با 114 میلیمتر بوده اســت، گفت: این میزان نسبت به 
مدت مشــابه در بلند مدت 28 درصد و نسبت به مقدار 
مشابه در سال آبى گذشته 14 درصد کاهش داشته است.

به گفته مدیر کل هواشناسى استان اصفهان، براساس آخرین 
خروجى مدل هاى پیش بینى وضع هوا و تحلیل هاى الگوهاى 
هواشناسى طى شهریورماه مطابق مقادیر بلندمدت و با 
توجه به اســتقرار الگوهاى پایدارى گذر امواج غربى بر 
روى استان ضعیف بوده و بارش خاصى در سطح استان 
انتظار نمى رود و در مجموع در ماه هاى شهریور و مهر ماه 

مطابق مقادیر بلندمدت، بارش قابل توجهى که بتواند بر 
منابع آبى استان تأثیر گذارد، انتظار نمى رود، البته در نیمه 
دوم پاییز 97 (ماه هاى آبان و آذر) شرایط براى فعالیت 

سامانه بارشى بر روى استان مهیا مى شود.
بنابر این اظهارات و گزارش ها، به نظر مى رسد بارش هاى 
قابل توجهى که بتواند نیازهاى آبى استان اصفهان را در 

حداقل در پاییز امسال تأمین کند، رخ نخواهد داد. 
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت سهامى آب منطقه اى  
اصفهان نیز در این رابطه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
ذخیره سد زاینده رود حدود 196 میلیون متر مکعب است، 
اظهار کرد: ســال گذشته ذخیره ســد زاینده رود بدون 
احتساب توزیع آب کشاورزان 248 میلیون متر مکعب که 

در درازمدت 830 میلیون متر مکعب بود.
حسن ساســانى افزود: هم اکنون ورودى سد زاینده رود 
6 متر و خروجــى آن 22 متر در ثانیه اســت و حتى اگر 
بارش هاى پاییزى به موقع آغاز شود، به دلیل روان آب 
و زمانبر بودن حرکت آن به ســمت مخزن سد، نیازمند 
صرفه جویى 30 درصدى مصرف آب شرب هستیم تا از 

پاییز امسال عبور کنیم.
وى در پاسخ به این ســئوال که ذخیره استراتژیک سد 
زاینده رود براى اصفهان تا چند ماه است؟ گفت: شرکت 
آب منطقه اى اصفهان تالش کــرده تا ذخیره حداقلى 
براى تأمین آب شــرب به گونه اى باشــد که بتوانیم با 

صرفه جویى از شرایط بحرانى عبور کنیم.

اما و اگر تأمین آب شرب اصفهان در پاییــز
 آغاز تشدید نظارت اصفهان در 2 ماه آینده بارش هاى خوبى نخواهد داشت

بر بازار توزیع
و عرضه اقالم ضرورى

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: براى 
استفاده از سالن ســوره در حمایت از گروه هاى 
تئاترى، پخــش فیلم هاى هنــر و تجربه در این 
سالن قطع و برنامه هاى این گروه در سیتى سنتر 

برگزار مى شود.
مهدى احمدى فــر در ارتباط با دلیــل تعطیل 
شــدن پخش فیلم هاى ســینماى هنر و تجربه 
در سالن سوره حوزه هنرى اصفهان اظهار کرد: 

باتوجه به رویکرد جدید حوزه هنرى در راستاى 
حمایــت از تئاتر و ایجاد تئاتر کــودك و با توجه 
به برنامه ریزى هاى انجام شــده براى برگزارى 
برنامه هاى نقد فیلم، ما فضــاى کمى در اختیار 

داشتیم.
وى افزود: با توجه به اینکه قرارداد برپایى هنر و 
تجربه در سینما ســوره تا انتهاى سال 96 بود، با 
دوستان مســئول صحبت کردیم که در صورت 

امکان جابه جا شوند که در نهایت، با مهلت یکى 
دو ماهه سالن را به ما تحویل دادند.

رئیس حوزه هنرى استان اصفهان با بیان اینکه 
این ســالن هر روز براى تمرین گروه هاى تئاتر 
و اجراى نمایش اســتفاده مى شــود، ابراز کرد: 
همچنین یــک روز در هفتــه، برنامه هاى نقد 
فیلم هاى روز دنیا را در روزهاى یک شنبه در این 

سالن برگزار مى کنیم.

احمدى فــر در ارتباط با سرنوشــت ســینماى 
هنر و تجربه بــا این اقدام نیز اظهــار کرد: ما در 
ابتدا، پخش فیلم هاى ســینماى هنــر و تجربه 
را به یکى دیگر از ســالن هاى پردیس سینمایى 
چهاربــاغ منتقــل کردیــم و ســپس متولیان
 هنر و تجربــه از پایتخــت بــراى پخش این 
نوع فیلم در ســالن ســینماى ســیتى ســنتر 

برنامه ریزى کردند.

سیتى سنتر میزبان فیلم هاى هنر و تجربه  
در آستانه ماه محرم، 345ُمبلّغ به بقاع متبرکه شاخص استان اصفهان 
اعزام شدند. سرپرســت معاونت فرهنگى-اجتماعى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان گفت: این تعداد مبلغ شامل 45 مبلغ از استان 
قم و 300مبلغ بومى از این استان، در بقاع متبرکه شاخص مستقر شدند. 

حجت االسالم والمسلمین ولى ا... روان افزود: پاسخگویى به سئواالت 
مردم در مباحث مختلف اعتقادى و دینى، اقامه نماز، تبلیغ براى ترویج 
فرهنگ وقف در جامعه، مشاوره خانواده و ســخنرانى و مداحى در ایام 
سوگوارى سرور و ساالر شهیدان حضرت سیدالشهدا(ع) از برنامه هاى 

این مبلغان در بقاع متبرکه استان اصفهان است. 

اعزام 345ُمبّلغ به بقاع متبرکه

رئیس اتاق اصناف اصفهان: مردم براى اینکه ارزش پولشان از دست نرود وارد بازار خرید و فروش مسکن شده اند 
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امیرعلى دانایى، بازیگر تلویزیون و سینما درباره آخرین 
فعالیت هاى خود گفت: به تازگى بازى ام در فیلم «بى 
وزنى» به کارگردانى مهدى فرد قادرى تمام شده است.

وى درباره پیشنهادهاى تلویزیونى خود نیز بیان کرد: 
در این مدت پیشــنهادهایى براى بازى در چند سریال 
تلویزیونى داشتم اما باب میلم نبود و در آنها بازى نکردم. 
این بازیگر در ادامه با اشــاره به تولید سریال «سنجر 
خان» نیز گفت: قرار بود این سریال به کارگردانى ضیاء 

الدین درى تولید شود و االن بعد از فوت او تا این لحظه 
محمدحسین لطیفى کارگردانى این سریال را عهده دار 
شده است و هنوز در مرحله بازبینى لوکیشن است و به 

انتخاب بازیگران نرسیده است. 
دانایى در پاسخ به این سئوال که بعد از همکارى با درى 
چه ویژگى هایى را براى انتخــاب نقش هایتان در نظر 
مى گیرید؟ گفت: طبیعتًا بازى در مجموعه تلویزیونى 
«کاله پهلوى» آن هم در شــروع،کار من را سخت تر 

کرد. اما در کل در انتخاب نقش هایم فیلمنامه و نقش 
برایم مهمتر از کارگردان است.

وى در پایان نیز درباره اینکه آیا همیشــه سایه «کاله 
پهلوى» روى انتخاب هایتان ســنگینى مى کند؟ نیز 
گفت: از این اتفاق راضى هستم و خدارا شکر مى کنم 
چراکه این اتفاق، برایم اتفاق بســیار خوبى بود و فکر 
مى کنم مسیرى از این بهتر براى شروع به کارم وجود 

نداشت.

امیرعلى دانایى:

«کاله پهلوى» بهترین شروع براى بازیگرى بود

ریحانه پارسا، بازیگر نقش «لیال» در سریال «پدر» که 
در روزهاى اخیر عکس هــاى مدلینگش با واکنش هاى 
متفاوتى همراه شده، در جدیدترین فعالیت هنرى اش در 

سریال جدید کارگردان «پایتخت» بازى مى کند.
سیروس مقدم به دنبال ساخت سریالى با نام «خواب زده» 
اســت که تهیه کنندگى آن را الهام غفورى، تهیه کننده 
ســریال «پایتخت» به عهده  دارد. فیلمنامه این اثر نیز 

توسط سعید نعمت ا... نوشته شده است.
در حالى که ریحانه پارسا قرار است در فصل دوم سریال 
«پدر» هم بازى کند، «سینما دیلى» خبر از توافق ریحانه 
پارسا با عوامل «خواب زده» براى حضور در این سریال 
داد. «خواب زده» سریالى محصول روبیکاست که احتماًال 
در کنار پخش اینترنتى، در شــبکه نمایش خانگى هم 

توزیع مى شود.

ریحانه پارسا با نقشى جدید بر مى گردد

آخرین فیلم اکران شــده بهمن فرمان آرا بــا نام «دلم 
مى خواد» هرچند در عیدفطر روى پرده رفت و روایت آن 
هم متکى بر حرکات موزون رضا کیانیان پیش رفت اما 

چنانکه انتظار مى رفت فروش نداشت.
صابر ابر از جمله بازیگران مکمل «دلم مى خواد» بود که 
در جایى از فیلم از رؤیاى حاملگى خویش سخن مى گوید!

فرمان آرا با اشــاره به مضمون کلى فیلمش درباره این 
حاملگى به روزنامه «آرمان» گفت: تز فیلم در واقع همین 
اســت که فرد چون مى  بیند آرزو برآورده شدنى نیست، 
دیوانه مى  شود... ما سکانسى داریم که با صابر ابر شروع 

مى  شــود که مى  گوید «خواب مى  بینم که حامله  ام»! هر 
کدام از آدم ها مسئله افسردگى  شان یک چیزى است که 

باعث شده متوقف شوند.
فرمان آرا ادامــه داد: در جایى حتى صابــر ابر مى  گوید 
«پریشب بچه به دنیا اومد» بعد دکتر مى  پرسد «پس چرا 
هنوز افسرده  اى؟» که پاســخ مى  شنود: «این افسردگى 
پس از زایمان اســت». یعنى داریم با مزاح مى  گوییم که 
بیماریم و این بیمارى افسردگى یک بیمارى عمومى است 
که نه به پولدارى  ات ربط دارد و نه به اینکه سر کار اذیتت 

مى  کنند و... کًال خوش نیستیم!

درباره حاملگى یک بازیگر مرد! 

اکران فیلم ســینمایى «الزانیا» به تهیه کنندگى احمد 
احمدى و کارگردانى حسین قناعت از چهارشنبه 4 مهر 

ماه در سینماهاى تهران و شهرستان ها آغاز مى شود.
به گزارش ســینماپرس، قرارداد این فیلــم به تازگى در 
شــوراى صنفى نمایش ثبت شده اســت و دفتر پخش 
فیلمسازان «مولود» پخش این فیلم سینمایى را برعهده 
دارد. مواد تبلیغى این فیلم در حال آماده ســازى اســت 
و تبلیغات این فیلم کمدى بعد از دهــه اول محرم آغاز 

مى شــود. «الزانیا» یــک کمدى پربازیگر اســت که 
فیلمبردارى آن ســال جارى در تهران انجام شده است. 
گفته مى شود جواد رضویان پس از گذشت سال ها دورى 
از ســینما با نقش تازه و متفاوتى در این فیلم سینمایى 
حضور دارد.  از دیگر بازیگران این فیلم کمدى مى توان 
به ارژنگ امیرفضلى، بهنوش بختیارى، نفیســه روشن، 
رضا ناجى، یوسف صیادى، ساعد هدایتى، رضا رویگرى، 

عباس محبوب و یوسف تیمورى اشاره کرد.

«الزانیا» با جواد رضویان روى پرده مى رود

کامبیز دیربــاز، بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص 
وســواس خود براى انتخاب نقش در سینما و تلویزیون 
گفــت: اکثر بازیگــران حداقــل در کالم مى گویند که 
مى خواهیم نقش هاى جدید را تجربــه کنیم ولى به هر 
حال روزگارى فکر مى کردم که ما بازیگران بعد از سال ها 

کار، تبدیل به انتخاب کننده مى شویم.
بازیگر فیلم «ســوء تفاهم» در همین راستا افزود: وقتى 
براى بازى در فیلم «دوئل» ســیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر را دریافت کردم، فکر مى کردم بعد از آن جایگاه 
خوبى در سینما به دست مى آورم. به همین دلیل دو سال 

صبر کردم تا در فیلم ابراهیــم حاتمى کیا به ایفاى نقش 
بپردازم و بعد از آن تصمیم گرفتم خودم نقش ها را انتخاب 

کنم و در هر فیلمى بازى نکنم.
بازیگر فیلم «دوئل» با اشــاره به تجربه حضور خود در 
سینما به اشتباه خود در مورد نگاه به بازیگران، تأکید کرد: 
در حال حاضر بعد از 15 سال بازیگرى فهمیدم که ذات 
بازیگر، انتخاب شونده اســت. من نمى توانم همیشه در 
سینماى ایران انتخاب کنم. زیرا بضاعت سینماى ایران 
بضاعت بسیار محدودى است و در این بضاعت محدود و 

کم ریسک، باید پیشنهادات خوب را در هوا قاپید.

کامبیز دیرباز: بعد از «دوئل» 2 سال بازى نکردم

سینماى اســپانیا در نهایت فیلم «قهرمانان» را به عنوان 
نماینده سینماى خود در شاخه بهترین فیلم خارجى جوایز 

اسکار 2019 برگزید.
کمدى-درام «قهرمانان» به کارگردانى «خاویر ِفســر» 
در حالى به عنوان نماینده سینماى اسپانیا در اسکار 2019 
از سوى آکادمى فیلم این کشــور انتخاب شد که دو فیلم 
«همه مى دانند» به  کارگردانــى اصغر فرهادى و «غول 
پیکر» ساخته مشترك «آیتور آرگى» و «ژان گارانو» نیز 
دو کاندیداى دیگر نمایندگى سینماى اسپانیا در این رویداد 

سینمایى بودند.

فیلم اســپانیایى زبان «همه مى دانند» کــه از تاریخ 12 
سپتامبر (بیست و یکم شهریورماه) در 236 سینماى اسپانیا 
اکران عمومى خود را آغاز مى کند به سبب دارا بودن عوامل 
عمدتًا اسپانیایى شانس حضور به عنوان نماینده سینماى 

اسپانیا را در شاخه بهترین فیلم خارجى اسکار داشت.
اما فیلم «قهرمانان» که اولیــن نمایش جهانى خود را در 
جشــنواره فیلم مادرید 2018 تجربه کرده بود درباره یک 
مربى بسکتبال است که پس از ارتکاب به جرمى به انجام 
خدمات عمومى محکوم مى شود و باید یک تیم بسکتبال 
متشکل از معلولین ذهنى را هدایت کند. این فیلم با بازى 

بسیارى از بازیگران آماتور و داراى معلولیت ساخته شده 
اســت. آخرین مهلت ارســال و معرفى فیلم ها از سوى 
کشــورها مختلف براى رقابت در شــاخه بهترین فیلم 
خارجى اســکار 2019 روز اول اکتبــر 2019( 9 مهرماه) 

اعالم شده است.
همچنین بر اساس قوانین آکادمى اسکار تمامى فیلم هاى 
واجد شرایط براى رقابت در این شــاخه باید بین تاریخ 9 
اکتبر 2017 (9 مهر 1396) تا 30 سپتامبر 2018 (8 مهر 
97) حداقل به مدت هفت روز در ســینماهاى کشور مبدأ 

اکران شده باشند. 

فرهادى از رقابت اسکار خارجى بازماند
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 رضا رشیدپور، مجرى «حاال خورشید» درباره غیبت یک 
هفته اى خود در این برنامه توضیحاتــى ارائه کرد. «حاال 
خورشید» حدود یک هفته بدون رضا رشیدپور و با حضور 
حمید ترابیان و پرویز نشاط از شبکه 3 پخش شد که این 
اتفاق حواشى و شایعاتى چون قهر رشیدپور از تلویزیون را 
به همراه داشت. اما یک منبع آگاه اعالم کرد رشیدپور به 
دلیل کسالت در برنامه «حاالخورشید» حضور نداشته است. 
آخرین برنامه اى که با اجراى رشیدپور در «حاال خورشید» 
با حاشیه روبه رو شد، گفتگوى او با محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه بود. وى در این مصاحبــه از وزیر امور خارجه 
کشورمان، پرسید: «خزر را چند فروخته اى؟» که استفاده 
از این لحن، واکنش ها و بازتاب زیادى را در فضاى مجازى 
به دنبال آورد. همچنین آن بخــش از گفتگو که ظریف 
اشــاره کرده بود وضعیت فعلى انتخاب خودمان است هم 

واکنش هایى را در پى داشت.
 رشیدپور در پاســخ به برخى انتقادات بخاطر صراحت در 
گفتگویش با ظریف در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
«انصاف کنید. در ثانیه اى از دو ســاعت گفتگو به نقل از 
پیام هاى درج شــده  مردم در فضاى مجــازى خطاب به 
آقاى وزیر عرض مى کنم که به دلیل عدم توضیح شفاف، 
برخى مردم آنقدر عصبانى هستند که نوشته اند "خزر 
را چند فروخته اید". جنــاب ظریف وجود این جمالت 
و حتى نسبت هایى مانند "خیانت" را تأیید فرموده و 
با گشاده رویى پاسخ مى دهند. اما حکمفرمایى تیتر ها 
آغاز مى شــود.» بعد از آن رشیدپور به مدت یک هفته 

اجراى برنامه را برعهده نداشت و حتى ویژه برنامه «حاال 
خورشید» در عید غدیر نیز بدون او پخش شد، همچنین در 
این مدت، حضور برخى مهمانان از جمله محمدجواد آذرى 

جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات کنسل شد. او 
قرار بود 11 شهریور به برنامه بیاید و پاسخگوى 

پرسش هاى رشــیدپور باشد درحالى 
که دیگر مجرى هاى برنامه اعالم 
کردند به دلیل کسالت رشیدپور این 
گفتگو و حضور وزیر ارتباطات به 
زمان دیگرى موکول خواهد شد.

اما باالخره دیروز رشــیدپور از 
دلیل غیبت یک هفته اى خود در 
«حاال خورشید» پرده برداشت. او 

مى گوید به دلیل بیمارى مجبور 
شــده چند روزى از اجرا 

فاصله بگیرد.
رضا رشیدپور با اشــاره به وضعیت جسمانى خود 
که به دلیل آن حدود یک هفته نتوانست 
برنامه «حاال خورشید» را اجرا کند، 
مى گوید: «موضوع اصلى غیبت من 
در برنامه عفونت گوش و حلق بود 
که مجبور شدم دو سه روزى درمان 
جدى خود را پیگیرى کنم و باقى هم 
به استراحت گذشت. البته این چند روز 
به رفع خستگى هاى روحى هم سپرى 
شــد چون در فضاى عجیب رسانه اى 
این روزها، واکنش ها گاهى تند و گاهى 
سوءتفاهم ها زیاد است و همه اینها انرژى 
فرد را مى گیــرد با این حال 
دلیل اصلى این غیبت 
همان عفونت بود 
و همین االن هم 
چنــدان حالم 

مساعد نیست اما آنقدرى خوب شــده ام که بتوانم دوباره 
در برنامه حاضر شوم.»

رشــیدپور در ادامه درباره این ماهیت واکنش هاى تندى 
که به آن اشــاره کرده بود، توضیح مى هــد: «طبیعتًا هر 
اتفاق مهم و خبرسازى که در برنامه "حاال خورشید" رخ 
مى دهد واکنش هایى در بر دارد هر واکنشى که از جنس 
مردم باشد براى ما خیلى محترم است چه مردمى  که محبت 
دارند و چه کسانى که عصبانى هستند و گاهى با کلمات تند 
برنامه را خطاب مى کنند هر دو گروه براى ما عزیز هستند 
و ما خدمتگزار آنها هســتیم و باید هم ســعه صدر داشته 
باشیم. با این حال واکنش هاى کسانى غیر از مردم، مثل 
واکنش سیاسیون و احزاب و واکنش هاى غیرخیرخواهانه 
رسانه هاى دیگر گاهى عرصه را براى برنامه سازى تنگ 

مى کند.»
مجرى برنامه «حاال خورشــید» در جواب برخى منتقدان 
درباره حضور مســئوالن و سیاســتمداران در این برنامه 
صبحگاهى بیان کرد: «ذات این تئورى درســت نیست 
که چون برنامه صبحگاهى است وزیر نباید در آن شرکت 
کند در همه جاى دنیا برنامه هاى صبحگاهى به شــدت 
در حوزه هاى اجتماعى و سیاســى تعیین کننده هستند و 
نمونه هاى کاملى در آمریکا، فرانسه و حتى ترکیه وجود دارد 
که نشان مى دهد برنامه هاى صبحگاهى همه برنامه هایى 
مؤلف و عمیق هستند که هم شاد و انرژى بخش اند و هم در 

اجتماع و سیاست اثرگذار هستند.»
رشــیدپور درباره حضور ظریف در برنامه نیز گفت: «این 
اولین مصاحبه تلویزیونى آقاى ظریــف نبود و او چند روز 
قبل از حضور در "حاال خورشید" نیز در برنامه دیگرى در 
تلویزیون حاضر شده بود اما با در نظر گرفتن میزان بازتاب و 

واکنش ها مى توان بین این برنامه ها مقایسه کرد.»

بهرام افشارى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که حاال 
بعد از بازى در سریال «پایتخت 5» طرفداران بسیارى 

پیدا کرده سال پرکارى را در سینما خواهد داشت.
افشارى سال 97 را با موفقیت چشمگیر خود در سریال 
«پایتخت 5» آغاز کرد و توانست در نقش بهتاش فریبا 
شخصیتى تازه و بکر به این مجموعه تلویزیونى اضافه 
کند. افشارى بعد از آن ســریال، عالقه مندان پر و پا 

قرصى براى خود پیدا کرد.
پس از پایان پخش «پایتخــت 5» از تلویزیون وى به 
عرصه تئاتر بازگشت و اثر اجرا شده «جوجه تیغى» را 
بار دیگر روى صحنه برد تا با محبوبیت به دست آمده 
بخاطر بازى در «پایتخت» بتواند گیشه خوبى را براى 

تئاترش دست و پا کند.
حاال نوبت به پرکارى بازیگر بلندقامت تئاتر و تلویزیون 
در عرصه بازیگرى سینما رسیده است. وى سال پیش 
را با بازى در فیلم ســینمایى «آقاى سانسور» به پایان 
رســاند. این فیلم هنوز اکران عمومى نشده و احتمال 

حضور آن در جشنواره فیلم فجر امسال وجود دارد.
افشــارى در فیلم ســینمایى «آقاى سانســور» به 
کارگردانى على جبارزاده با بهــاره رهنما، محمدرضا 
فروتن، بهنــوش بختیارى، محمود پــاك نیت، امید 

روحانى، گیتى قاســمى و امیر کربالیى زاده، کمدین 
«خندوانه» همبازى شده است.

امسال و بعد از اتمام نمایش «جوجه تیغى» افشارى یک 
پیشنهاد سینمایى و سریالى تلویزیونى را پذیرفت تا با 
کارگردانانى همچون وجید امیرخانى و منوچهر هادى 

تجربه اى تازه را در سینما و تلویزیون به ثبت برساند. 
افشارى پیش از این با منوچهر هادى همکارى مشترك 

داشته است.
افشــارى و منوچهر هادى در پروژه «کارگر ســاده 
نیازمندیم» سابقه کار مشترك داشته اند. اثرى که نه 

تنها در جشنواره بلکه در اکران عمومى نیز به هیچ وجه 
نتوانست توقع مخاطب را بر آورده کند. این فیلم تنها 
شکست اقتصادى سینمایى هادى پس از چندین پروژه 

پرفروش کمدى بود.
حال در پــروژه جدید منوچهر هادى بــا نام «رحمان 
1400» بهرام افشارى با بازیگران بنامى همبازى شده 
اســت. بازیگرانى که در نوع خودشان هر کدام گیشه 
سینما را تضمین مى کنند. البته با نوع چیدمان بازیگران 
فیلم منوچهر هادى انتظار مى رود این اثر صرفًا براى 
اکران عموم ساخته شده و نگاهى به جشنواره نداشته 

باشد.
عالوه بر دو فیلم «رحمان 1400» و «آقاى سانسور» 
بهرام افشــارى این روز ها مشــغول بازى در سریال 
تلویزیونى شرایط خاص است. وى در این سریال یکى 
از نقش هاى اصلى را بر عهده داشته و با کامبیز دیرباز 

همبازى شده است.
سریال شرایط خاص از جمله آثار پر بازیگر تلویزیونى 
محسوب مى شــود و عالوه بر افشارى، کامبیز دیرباز، 
پروانه معصومى، نادر سلیمانى، سیروس گرجستانى، 
کاظم سیاحى، مریم سعادت و شهره سلطانى در آن به 

ایفاى نقش پرداخته اند.

رشیدپور از دلیل غیبتش در «حاال خورشید» مى گوید

گاهى عرصه تنگ مى شود

گزارشى از فعالیت بازیگر بلند قامت سینما؛

شرایط خاص «بهتاش فریبا» 

ال خورشید» درباره غیبت یک 
وضیحاتــىارائه کرد. «حاال 
با حضور دون رضا رشیدپور و

3از شبکه 3 پخش شد که این 
ن قهر رشیدپور از تلویزیون را 
ع آگاه اعالم کرد رشیدپور به 
خورشید» حضور نداشته است. 
 رشیدپور در «حاال خورشید» 
ى او با محمد جواد ظریف، وزیر 
مصاحبــه از وزیر امور خارجه

چند فروخته اى؟» که استفاده 
ب زیادى را در فضاى مجازى 
که ظریف  بخــش از گفتگو

لى انتخاب خودمان است هم 

ىانتقادات بخاطر صراحت در
حه اینســتاگرام خود نوشت: 
 دو ســاعت گفتگو به نقل از 
ر فضاىمجــازىخطاب به 
به دلیل عدم توضیح شفاف، 
"هستند که نوشته اند "خزر
 ظریف وجود این جمالت 
خیانت" را تأیید فرموده و 
د. اما حکمفرمایى تیتر ها 
شیدپور به مدت یک هفته 

ت و حتى ویژه برنامه «حاال 
ون او پخش شد، همچنین در 
نان از جمله محمدجواد آذرى 

1قرار بود 11 شهریور به برنامه بیاید و پاسخگوى 
پرسش هاى رشــیدپور باشد درحالى 

که دیگر مجرى هاى برنامه اعالم 
کردند به دلیل کسالت رشیدپوراین
گفتگو و حضور وزیر ارتباطات به 
زمان دیگرى موکول خواهد شد.

اما باالخره دیروز رشــیدپور از 
دلیل غیبت یک هفته اى خود در 
«حاال خورشید»پرده برداشت. او

مى گوید به دلیل بیمارى مجبور 
شــده چند روزى از اجرا 

رضا رشیدپور با اشــاره به وضعیت جسمانى خود 
که به دلیل آن حدود یک هفته نتوانست 
برنامه «حاال خورشید» را اجرا کند، 
مى گوید: «موضوعاصلىغیبت من

در برنامه عفونت گوش و حلق بود 
که مجبور شدم دو سه روزى درمان

جدى خود را پیگیرى کنم و باقى هم 
به استراحت گذشت. البته این چند روز 
به رفع خستگى هاى روحى هم سپرى 
شــد چون در فضاى عجیب رسانه اى 
این روزها، واکنش ها گاهى تند و گاهى 
سوءتفاهم ها زیاد است و همه اینها انرژى 
فرد را مى گیــرد با این حال 
دلیل اصلى این غیبت 
همان عفونت بود 
و همین االن هم 
چنــدان حالم 

در برنامه حاضر ش
رشــیدپور در ادام
که به آن اشــاره
اتفاق مهم و خبرس
مى دهد واکنش ه
مردم باشد براىما
دارند و چه کسانى
برنامه را خطاب م
و ما خدمتگزار آنه
باشیم. با این حال
واکنش سیاسیون
رسانه هاى دیگر

مى کند.»
مجرى برنامه «ح
درباره حضور مسـ
صبحگاهى بیان
که چون برنامه ص
کند در همه جاى
در حوزه هاى اجتم
نمونه هاى کاملى
که نشان مى دهد
مؤلف و عمیقهس
اجتماع و سیاست
رشــیدپور درباره
اولین مصاحبه تلو
"قبل از حضور در "
تلویزیون حاضر ش
واکنش ها مى توان

محیا حمزه
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شهرآوردى منهاى هواداران!

رضا افتخارى، مدیر عامل سابق اســتقالل پس از آنکه در 
تیره روزى هاى استقالل کفش هایش را به دست گرفت و 
دوان دوان و سراسیمه این باشگاه را ترك کرد و مدت ها از 
نظرها غایب بود و تلفن هاى ما خبرنگاران و همکارانمان 
را جواب نمى داد، باالخره لب به سخن گشود. البته با نامه 

سرگشاده اى که براى یک سایت فرستاد!
وى در اولین مورد به لیســت خرید که همگى از جانب 
سرمربى خریدارى شــدند پرداخت. البته خیلى زود در 
همین بند از حرف هایش اشــاره به ناتوانى در حفظ 
ستاره هاى فصل گذشــته کرد و گفت اولویت هاى 

بعدى سرمربى خریدارى شدند!
جناب افتخارى! همیــن که در حفــظ بازیکن هیچ 
عملکرد مثبتى نداشتید و «وینفرد شفر» را مجاب به 
انتخاب اولویت هاى بعدى کردید خودش سندى است بر 

اشتباهات مدیرى همچون شما. 
در بخش بعدى مدیر ســابق اســتقالل مى گوید با بازیکن 
مصدوم همچون تیمورى و آقاخان قراردادى بســته نشده، 
تنها معاون ایشان با آنها قرارداد داخلى بسته بودند و این دو در 

دوران مدیر جدید و با نظر مربى به استقالل پیوستند!
نکته اى که باید یادآور شــویم این است که جناب افتخارى! 

بازیکن مى تواند بــا همان قرارداد داخلــى در صورت کنار 
گذاشتنش از باشگاه شــکایت کند. همان اتفاقى که بر سر 
ترابى آمد و کش مکشــى کــه میان دو باشــگاه تراکتور و 

پرسپولیس به وجود آمد.
چطور مى توانید بگویید قرارداد داخلى فاقد اعتبار اســت؟ از 
نبستن قرارداد با این مصدومان مى گویید در حالى که سال 
گذشــته با مجتبى جبارى مصدوم قرارداد بستید و البته اگر 
هواداران و رسانه ها مدام نمى گفتند تیمورى و آقاخان مصدوم 
هستند شما همان موقع قرارداد داخلى که هیچ، رسمى اش 

را مى بستید!
در جایى دیگر افتخارى مى گوید استقالل آینده نگرى کرده 

است و بازیکنان جوان با نظر شفر خریدارى شدند!
همان جوانانى که یک شــبه با پندار توفیقى در پاسى از شب 
قرارداد بستند و زمانى که شــفر به ایران بازگشت یکى یکى 

آنها را رد کرد؟!
گذشته استقالل را به یاد بیاورید که این تیم معدنى از پرورش 

بازیکن بود!
افتخارى از قرارداد شــرطى و اجبارى بســتن بــا نورافکن 
گفت امــا از نکته مهمى که باید به آن مــى پرداخت و دلیل 

قانع کننده اى برایش مى آورد هیچ نگفت!
آقاى افتخارى! نورافکن بازیکن پایه استقالل بود و پرداخت 

50 هزار دالر براى رهایى او از استقالل مبلغ بسیار ناچیزى 
بود که شما و معاونتان هیچوقت درك نکردید که چه آسیبى با 
این نوع قرارداد بستن هایتان به استقالل زدید. درآمدى از این 
انتقال دست استقالل را نگرفت، چون بازیکن از فصول قبل 

طلب داشت و این یعنى خودکشى!
مدیر ســابق درخصوص ابراهیمى باز هم از خود دفاع کرد و 
گفت بعد از جام جهانى براى مذاکره با امید تماس گرفتیم که 

طى دو هفته گوشى او خاموش بود!
جناب افتخارى! ابراهیمى قرارداد نداشت و عقل حکم مى کرد 
قبل از جام جهانى نظر بازیکن را مبنى بر ماندن یا نماندن و یا 
فکر کردن به پیشنهادات سایر تیم ها را جویا شوید. درواقع اگر 
هدفتان حفظ ابراهیمى بود مدام باید درگوشش مى خواندید!

نکته جالب در صحبت هاى افتخــارى این بود که گفت این 
روزها مدیربرنامه ها به جاى بازیکن تصمیم مى گیرند و البته 
نگفت مدیران باشگاه هم بله قربانگوى این اشخاص هستند 

و هیچ اقتدارى از آنها را شاهد نیستیم.
افتخارى درخصوص «مامه تیام» همانى را مى گوید که ما 
مى دانســتیم و بارها ایراد هم گرفتیم؛ قرارداد بستن شرطى 
با بازیکن و گنجاندن بند فسخ در قرارداد، آن هم مبلغ 200 

هزار دالر!
افتخــارى وقتى از ایــن نوع قــرارداد بســتن ها صحبت 

مى کند تنها مى گوید مجبور بودیم چون غیر این بازیکن با ما 
قرارداد نمى بست! اجبار همیشه باید از طرف باشگاه باشد نه

 بازیکن.
البته قبل ترها مى گفتند که چون تیام شش ماه بدون تیم بود 
و ترس از مصدومیت او را داشتند (مثل بازیکنانى که قبل از او 
آمدند و به همین دلیل مصدومیت رد شدند) با او قرارداد شرطى 
بسته بودند ولى حاال افتخارى مى گوید نظر خود تیام به بستن 
قرارداد شرطى بوده که باید اینجا براى افتخارى و توفیقى با 

این نوع قرارداد بستن یک کف مرتب بزنیم!
حتماً افتخارى به خاطر دارد که تیام چند روز در ایران بود و هیچ 
وقت با او مذاکره نکردند و تا به گوششان رسید این بازیکن 
براى عقد قرارداد با هشت تیم کویتى به این کشور سفر کرده، 

بار سفر به ترکیه جهت مذاکره با مدیر برنامه بستند!
البته افتخارى از اسپانسر 53 میلیاردى استقالل هم گفت که 
سئوال ما این است چطور مى شود که با این مبلغ هنگفت با 
تیام و«سرور جپاروف» به دلیل نبود پول به توافق نرسیدند 
و مدام مى گفتند به دلیل کمبــود بودجه نمى توانیم بازیکن 

خارجى جدیدى جذب کنیم؟! 
بگذریم! نیازى به گفتــن حرف هاى تکــرارى نبود جناب 
افتخارى! به هیچ وجه قانع نشــدیم! خدا را شــکر رفتید و 

سوتى هاى وحشتناکتان ادامه نداشت.

خدا را شکر رفتى آقاى سوتى!

نصف جهــان  همه تیم هاى لیگ برتــرى در این فصل 
حداقل پنج بــازى برگزار کردند. (بــه دلیل بازى هاى 
آسیایى استقالل و پرســپولیس هنوز در هفته ششم به 
میدان نرفتند) مسابقاتى که فارغ از نتیجه به دست آمده، 
همه شــان در پایان بازى روى یک موضوع اتفاق نظر 
داشتند. اینکه اشتباه داورى به ضرر تیمشان رقم خورد. 
همین یکى دو روز پیش امیر قلعه نویى در مصاحبه اش 
گفت: «در این چند سال اخیر از اشتباهات داورى لطمه 
زیادى خوردم اما هیچگاه ناداورى ها مثل امسال در شش 
هفت بازى پیاپى تکرار نمى شــد.» حاال از این بگذریم 
که هنوز مجموع بازى هاى این فصل سپاهان به عدد 7 
نرسیده که داورها در هفت بازى پیاپى به ضرر سپاهان 
سوت بزنند! باید به این موضوع اشاره کرد که قلعه نویى 
حق دارد از داورهاى این فصل شــاکى باشد. چرا که در 
پنج هفته، در کنار سه اشــتباهى که به سود سپاهان رخ 
داد، پنج اشتباه تأثیرگذار هم جلوى پیشروى این تیم را 
گرفت. همچنین دیگر بحث داغ این روزها، کش مکش 
ذوب  آهن و پدیده است بر ســر اینکه چه تیمى بیشتر از 
داورى متضرر شده است. که آخرین حمله توسط پدیده 
صورت گرفته و  علیه تیم رقیب و داورى ها موضع تندى 
گرفتند. همچنین على دایى و جواد نکونام و سعید آذرى 

و... هم در درگیرى هاى داورى این فصل بیکار ننشستند. 
به همیــن بهانه طبق آمار ســایت برنامــه تلویزیونى 
90 همه کارشــناس داورى هاى ایــن برنامه به عنوان

 اصلى ترین معیار بررســى داورى ها در این فصل مرور 
شد تا مشخص شود که حق با چه کسى است. کدام تیم 
بیشتر از همه از داورى سود برد و کدام مربى حق دارد که 
از داورى ها گالیه کند. در این پنج هفته مسعود مرادى، 
نوید مظفرى، محمد فنایى، پیروز سیف ا... پور و محمود 
رفیعى کارشناس داورى برنامه 90 بودند و این گزارش 
سایت برنامه 90 بر اســاس نظر کارشناسى آنها شکل 

گرفته است. 

نساجى و سپاهان خیلى ضرر کردند
تیم تازه صعودکرده نساجى بیشتر از همه تیم هاى لیگ 
از داورى ضرر کرده است. در این پنج هفته، چهار اشتباه 
داورى به ضرر نساجى رقم خورد که قطعاً تأثیر زیادى در 
سرنوشت این فصل شــاگردان نکونام خواهد داشت. تا 
پایان هفته پنجم، یک پنالتى به سود نساجى گرفته نشد، 
یک گل سالم این تیم به اشــتباه مردود اعالم شد، یک 
پنالتى اشــتباه به ضرر این تیم گرفته شد و یک بازیکن 
از حریف نســاجى هم باید اخراج مى شــد که با اشتباه 

داور با کارت قرمز جریمه نشد. نساجى همراه با سایپا و 
گسترش فوالد یکى از سه تیمى است که تا به حال هیچ 

سودى هم از اشتباهات داورى نبرده است.
بعد از نســاجى نوبت به ســپاهان و فوالد مى رسد که 
بیشترین ضربه را از داورها دیده اند. در این فصل به طور 
مشــابه براى این دو تیم در اعالم دو پنالتى و سه اخراج 
تصمیم اشتباه گرفته شد. با ذکر این توضیح که سه سوت 
تأثیرگذار داورها هم به سود این دو تیم بود. سپاهان به 
لطف تصمیم نادرســت داور دو گل زد و یک بازیکنش 
اخراج نشد. فوالد هم از دو پنالتى و یک اخراِج اشتباه بهره 
برد. على دایى هم در این فصل حق دارد از داورها شاکى 
باشد. چراکه بدون اینکه سودى از داورى ببرد، دو مرتبه 

سوت هاى اشتباه به ضرر این تیم به صدا در آمد. 

نفت مسجدســلیمان، تراکتورســازى، 
ذوب آهن؛ بیشترین سود

داورها در این پنج هفته بیشتر از هر تیمى با ذوب آهن و 
نفت مسجدسلیمان مهربان بودند. دو پنالتى باید به ضرر 
ذوب آهن گرفته مى شد که نشــد. دو بازیکن ذوب آهن 
باید اخراج مى شدند که نشدند. و گل فرشید اسماعیلى 
به ذوب آهن هم صحیح بود و استقالل باید برنده مسابقه 

مى شد که باز هم اینطور نشد. یعنى در این پنج مسابقه، 
پنج اشــتباه تأثیرگذار به کمک ذوب آهن آمد. البته دو 
اخراج و یک گل هم به ضرر این تیم اعالم شد. اوضاع 
براى تیم عبدا...  ویسى هم به همین ترتیب بود. در این 
فصل دو اخراج و یک پنالتى به سود نفت مسجدسلیمان 
گرفته شد که از نظر کارشناسان داورى برنامه 90 صحیح 
نبود. همچنین نفت همراه با تراکتور دو تیمى هستند که 
تا به حال از اشتباه داورى ضرر نکرده اند. تراکتورسازى 
عالوه بر آن از یک پنالتى و یک اخراج هم سود برد بدوِن 

اینکه هیچ وقت ســوتى تأثیرگذار علیه این تیم 
زده شود. پارس جنوبى هم در کنار دو ضرر 

از اشتباهات داورى، چهار مرتبه سود برد.

ضعیف ترین داور لیگ چه کسى 
بود؟

در جدول تأثیرگذارترین اشتباهات داوران 
باز هم نام وحید کاظمى مى درخشد. داورى 
که تا پایان هفته پنجم در اعالم سه پنالتى، 
یک گل و یک اخراج اشــتباه کرده است! 
نفر دوم این لیست، رضا کرمانشاهى است. 
على صفایى، بیژن حیدرى و حسن اکرمى 

هم باید قانــون اخراج بازیکنان را یک بــار دیگر مرور 
کنند. این سه نفر تا به حال 

نفرى سه مرتبه در اخراج 
بازیکنان اشتباه کرده اند. 
کاظمى و میرغفارى هم 

باید در سوت  هایشــان براى 
م  عــال پنالتى تجدید نظر ا

کنند. این دو داور هــم تا این 
مقطــع از فصل نفرى ســه  

پنالتى اشتباه سوت زدند.

سپاهان، قربانى بزرگ سوت هاى ُپرسوتى!

رضا
تیره
دوان
نظر
را

س

اشت
در بخ
مصد
تنها

دوران
نکته

نصف جهان  هافبــک ذوب آهن در گفتگویى کــه با یکى از 
خبرگزارى ها داشته، به بررسى شرایط این تیم در لیگ برتر و 

جام حذفى پرداخت.
حمید بوحمدان در این گفتگو در خصوص وضعیت ذوب آهن 
اظهار کرد: وضعیت خوبى داریم و بعد از تعطیالت این روزها 
در دو نوبت تمرین مى کنیم تا آماده ادامه بازى هاى لیگ و جام 

حذفى شویم و با قدرت بیشترى پیش برویم.
وى در مورد قرعه  ذوب آهن در جام حذفى گفت: قرعه سختى 
به ما خورد ولى وقتى هدفمان رسیدن به مراحل باال و قهرمانى 
جام حذفى اســت باید هر تیمى را بتوانیم شکست دهیم. اگر 
در این مرحله به پدیــده نمى خوردیم مرحلــه بعد به حریف 
ســخت ترى مى خوردیم و نباید با توجه کردن به این مسائل 

هدفمان را فراموش کنیم. 
هافبک ذوب آهن در رابطه با نتایج این تیم در لیگ برتر عنوان 
کرد: با توجه به نتایج فصل قبل و تغییراتى که ایجاد شد خیلى ها 
تصور مى کردند این فصل ضعیف شویم ولى ذوب آهن نشان 
داده یک باشگاه با ساختار حرفه اى است و هیچ وقت پسرفت 

نمى کند. 
بوحمدان در مورد اعتراض دو تیم اصفهانى به داورى ها و اینکه 
گفته مى شود فدراسیون قصد دارد برچسب اصفهانى  بودن را از 
خودش بردارد گفت: من نباید در مورد این مسائل صحبت کنم 
ولى همانطور که در کارشناسى ها دیده شد اعتراض ما به داورى 

درست بود و اشتباهات علیه ما بوده است. 
وى در رابطه با فهرست تیم ملى هم خاطرنشان کرد: مربیگرى 

سلیقه اى اســت و کى روش هم طبق نظر خودش بازیکنان را 
دعوت مى کند ولى تیمى مثل ذوب آهن که خوب بازى مى کند 
حقش است بیشتر دیده شود و فکر مى کنم از تیم ما باید حداقل 
سه چهار بازیکن در این اردو حاضر مى شدند و یک سهمیه براى 

ذوب آهن کم است.
هافبک ذوب آهن با اشاره به دیدار استقالل-السد و جاى خالى 
تیم خودش در این مرحله عنوان کرد: کم کم داشــت یادمان 
مى رفت که در مرحله قبل چه اتفاقى افتاد ولى بازى را که دیدیم 
داغ دلمان تازه شــد و یادمان آمد داورى  چه ظلمى در حق ما 
داشت و در بازى با استقالل مانع از صعود ما به مرحله بعد شد. 
بازى را مى دیدم حســرت مى خوردم چرا که فکر مى کنم حق 

تیم ما بوده که در این مرحله و مقابل السد حضور داشته باشد.

داغ دل ذوب آهنى ها تازه شد!

ران!

زهره فالح  زاده

رضا شهریارى، مدیر روابط عمومى هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان به عنوان برترین روابط 
عمومى ورزش شهرســتان اصفهان انتخاب شــد. این انتخاب از ســوى اداره ورزش و جوانان 

شهرستان اصفهان انجام شده است.

برترى روابط عمومى  هیئت فوتبال 
شهرستان اصفهان

ى شد که باز هم اینطور نشد. یعنى در اینپنج مسابقه، 
اشــتباه تأثیرگذار به کمک ذوب آهن آمد. البته دو ج

خراج و یک گل هم به ضرر این تیم اعالم شد. اوضاع 
اى تیم عبدا...  ویسى هم به همین ترتیب بود. در این 
صل دو اخراج و یک پنالتى به سود نفت مسجدسلیمان 
0رفته شد که از نظر کارشناسان داورى برنامه 90 صحیح

ود. همچنین نفت همراه با تراکتور دو تیمى هستند که 
 به حال از اشتباه داورى ضرر نکرده اند. تراکتورسازى 
الوه بر آن از یک پنالتى و یک اخراج هم سود برد بدوِن

مممممممممممتیم نکه هیچ وقت ســوتى تأثیرگذار علیه این 
ده شود. پارس جنوبى هم در کنار دو ضرر 

برد.  اشتباهات داورى، چهار مرتبهسود

ضعیف ترین داور لیگ چه کسى
ود؟

ر جدول تأثیرگذارترین اشتباهات داوران 
ز هم نام وحید کاظمى مى درخشد. داورى 
ه تا پایان هفته پنجم در اعالم سه پنالتى، 
ک گل و یک اخراج اشــتباه کرده است! 
ر دوم این لیست، رضا کرمانشاهى است. 
لى صفایى، بیژن حیدرى و حسن اکرمى 

هم باید قانــوناخراج بازیکنان را یکبــار دیگر مرور 
حال کنند. این سه نفر تا به

نفرى سه مرتبه در اخراج 
بازیکنان اشتباه کرده اند. 
کاظمى و میرغفارى هم 

باید در سوت  هایشــان براى 
م عــال پنالتى تجدید نظر ا

کنند. این دو داور هــم تا این 
مقطــع از فصل نفرى ســه  

پنالتى اشتباه سوت زدند.

نصف جهان   تیم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن در دیداري دوستانه  امروز(یک شنبه) به مصاف هم مى روند.
آنطور که رسانه هاى باشگاه ســپاهان گزارش دادند، درحالی که مسابقات فوتبال لیگ برتر تعطیلی 
کوتاه مدت خود را سپري می کند اما تمرینات طالیی پوشان سپاهان زیر نظر امیر قلعه نویی  درحال 

انجام است.
کادرفنی تیم فوتبال سپاهان به منظور آمادگی هرچه بیشتر تیمشان براي مسابقات 
پیش رو در جام حذفــی و لیگ برتر در تدارك برگزاري یک بازي دوســتانه با تیم 

همشهري خود ذوب آهن اصفهان هستند.
برهمین اساس شاگردان امیرقلعه نویی امروز یک شنبه 18 شهریور ماه در دیداري دوستانه به 

مصاف ذوب آهن اصفهان خواهند رفت.
این مسابقه ســاعت 17 و 30 دقیقه در زمین چمن مجموعه باغ فردوس بدون حضور هواداران برگزار 

خواهد شد.
  سپاهان 23 شهریور ماه در رقابت هاي جام حذفی در استادیوم نقش جهان به مصاف شهرداري ماهشهر می رود و 30 

شهریور نیز در مسابقات لیگ برتر   میزبان فوالد خوزستان است. 

م ز لپ

نان را 
ى کند 
حداقل

ه براى 

 خالى 
ادمان 
 دیدیم 
حق ما 
د شد. 
م حق 

شد.

على حسینى، نایب قهرمان بازى هاى آسیایى در پاسخ 
به این پرســش که خیلى از مردم این سئوال را دارند که 
وزنه آخر را واقعاً نتوانست بزند یا از روى رفاقت و معرفت 
وزنه را انداخت تا بهداد سلیمى با طال خداحافظى کند، 
تصریح کرد: مــردم لطف دارند و با دیــد مثبتى به این 
موضوع نگاه مى کنند. اما بهداد در مسابقه وزنه  هایش را 
زد و طال گرفت و من با یک خطا بیشتر مدال نقره گرفتم. 
مهم این است که مدال طال و نقره به ایران رسید و بهداد 
با کمترین خطا وزنه هایش را به ثبت رساند و طال گرفت 

و من نیز نقره گرفتم.

شائبه 
انداختن وزنه آخر 
بخاطر سلیمى
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
وبالمعــارض متقاضیان محرزگردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان وامالك 
موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره 
ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره  4179 مورخه 1397/4/24آقاى حمیدرضا مهدویان نجف آبادى 
به شناسنامه شــماره 196کدملى  1091095183صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 140مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشــد  
2- رأى شماره 4038مورخه 1397/4/20 خانم عصمت فرهمند به شناسنامه شماره 
صــادره نجــف آبــاد فرزنــد قنبرعلى  1535کدملــى 1090981287 
درششدانگ یک باب مغازه دو دهنه به مســاحت 68/61مترمربع قسمتى ازپالك 
شمار 404/5واقع درقطعه 11 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشــد  
3- رأى شماره 4556مورخه 1397/5/3 آقاى عباس زواران حسینى به شناسنامه 
صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ  شــماره 381 کدملى 1091076995 
یک باب خانه به مســاحت 104/41مترمربع که مقدار20/77مترمربع آن ازپالك 
328/22ومقــدار83/64 مترمربع آن ازپالك 327واقــع درقطعه 5بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشــاعى مى باشــد  
4- رأى شماره 4410مورخه 1397/4/31 آقاى احمد نســاج به شناسنامه شماره 
1120 کدملى 1090947321صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درســه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/34مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
442اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشــد  
5- رأى شــماره 4411مورخه 1397/4/31خانم فاطمه سیاســى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 12کدملى 1091443548صادره نجف آباد فرزند اکبردرسه دانگ 
مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 115/34 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 442 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشــاعى مى باشــد  
6- رأى شماره 4504مورخه 1397/5/2 آقاى حسن یوسف زاده به شناسنامه شماره 
366کدملى 1090886111صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 247/50مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
7- رأى شماره 4072مورخه 1397/4/23 آقاى مجید کریمى به شناسنامه شماره 
402 کدملــى 1091128626 صادره نجف آباد فرزند اله یاردرســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 489 
اصلى واقع واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشــد  
8- رأى شــماره 4073مورخه 1397/4/23 آقاى احمدعلى کریمى به شناســنامه 
شــماره 25078 کدملى 1090248709 صادره نجف آباد فرزند اله یاردرسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
489 اصلى واقع واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشــاعى مى باشــد  
9- رأى شــماره 1849 مورخه 1397/2/27 آقاى مســعود جوزى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 146 کدملى 1091449732 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم 
درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 289/67 مترمربع قسمتى 
ازپالك 1218 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشــد  
10- رأى شــماره 1847 مورخه 1397/2/27 خانم اعظم نــادى پورنجف آبادى 
به شناســنامه شــماره 579 کدملى 1091523045 صادره نجف آباد فرزند مهدى 
دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 289/67 مترمربع قسمتى 
ازپالك 1218 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشــد  
11- رأى شــماره 2564 مورخــه 1397/3/8 خانم حدیثه ذکریــا نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 645 کدملى 1091218749 صــادره نجف آبــاد فرزند یداله 
درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت192/67 مترمربع قسمتى 
ازپالك 450 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشــد  
12- رأى شــماره 2563 مورخــه 1397/3/8 آقاى اکبرروح اله نجــف  آبادى به 
شناســنامه شــماره 1702 کدملى 1091252947 صادره نجف آباد فرزند عباس  
دردودانگ  مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت192/67 مترمربع قسمتى 
ازپالك 450 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشــاعى 

مى باشد
13- رأى شماره 4220 مورخه 1397/4/26 خانم پروانه قربانیان به شناسنامه شماره 
175 کدملى 1091519072 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 291/11 مترمربع برروى قســمتى ازپالك 208 و208/1 قطعه 3 

بخش 11 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14- رأى شــماره 4615 مورخه 1397/5/6 آقاى حســن معطرى نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 1394 کدملى 1091180857 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل 
درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 26/37 مترمربع قسمتى ازپالك 496 قطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شــماره 4782 مورخه 1397/5/10 خانم مهناز پورهادى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 274 کدملى  1091095965 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/70 مترمربع که مقدار12/17 
مترمربع آن ازپالك شماره 722 ومقدار 132/53 مترمربع آن ازپالك 721/2 واقع 

درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شــماره 4777 مورخه 1397/5/10 آقاى مرتضى داورى نجف آبادى به 
شناسنامه شــماره 961 کدملى  1090961545 صادره نجف آباد فرزند محمدقلى  
درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/70 مترمربع که 
مقدار12/17 مترمربع آن ازپالك شماره 722 ومقدار 132/53 مترمربع آن ازپالك 
721/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
17- رأى شــماره 4638 مورخه 1397/5/7 آقاى نصراهللا کاظمى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 205 کدملى 1090793472 صادره نجف آباد فرزند یداهللا در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 539/04 مترمربع قسمتى ازپالك 906/40 
و1001قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

18- رأى شــماره 4413 مورخه 1397/4/31 خانم طاهره نادعلى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 24704 کدملى 1090244967 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 214 
اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى سید 

حسین نوریان فرزند حیدربه صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
19- رأى شــماره 1802 مورخه 1397/2/26 خانم بتــول قیصرى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 208 کدملى 1091534764 صادره نجف آباد فرزند حســین 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 110/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
151/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
20- رأى شماره 4621 مورخه 1397/5/6 آقاى حسین باتوانى به شناسنامه شماره 
125 کدملى 1129601315 صادره فریدونشــهر فرزند قلى در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 21/77 مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 
12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى ومع الواسطه مى باشد 
21- رأى شماره 5125 مورخه 1397/5/18 خانم خدیجه رحیمى اسفیدواجانى به 
شناسنامه شــماره 5  کدملى 5499568286 صادره تیران فرزند احمد درسه دانگ 
مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 220/60 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 226 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 5124 مورخه 1397/5/18 آقاى قاسم یزدانى به شناسنامه شماره 
16  کدملى 5499566143 صادره نجف آباد  فرزند محمود  درســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 220/60 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 
226 اصلــى واقع درقطعه 11 بخــش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 4956 مورخه 1397/5/15 خانم خدیجه شیرزادپور به شناسنامه 
شــماره 29582 کدملى 1090293909 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 136/04 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 1824 اصلى 
واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

24- رأى شــماره 4987 مورخه 1397/5/15 خانم اشرف ســلیمانى نجف آبادى 
به شناســنامه شــماره 271 کدملى 1091075891 صادره نجف آباد فرزند حسین 

درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 255/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

25- رأى شــماره 4737 مورخه 1397/5/9 خانم نفیسه مســعودى به شناسنامه 
شماره 1291 کدملى 1092097457 صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/96 مترمربع قسمتى ازپالك 1115 قطعه 

7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 4736 مورخه 1397/5/9 آقاى ابراهیم کاظمى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 1021 کدملى 1091325073 صادره نجف آباد فرزند على درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/96 مترمربع قسمتى ازپالك 

1115 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 4650 مورخــه 1397/5/7 آقــاى داود ســلطانى درکانى به 
شناسنامه شماره 270 کدملى 1091152985 صادره نجف آباد فرزند حسینقلى در
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 204/34 مترمربع که 55/63 مترمربع ان 
برروى پالك 55/1 قطعه 3بخــش 11 ثبت اصفهان ومقــدار 148/71 مترمربع 
ان برروى پالك 55/2 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
28- رأى شــماره 4796 مورخه 1397/5/10 آقاى ابراهیم شریفى نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 8336 کدملى 1092167961 صادره نجف آباد فرزند محمد على 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109/35 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 
578/1 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد 
29- رأى شماره 5102 مورخه 1397/5/18 آقاى سعید ایرجى به شناسنامه شماره 
650 کدملى 1091193096 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 172/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
579 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
30- رأى شــماره 5103 مورخه 1397/5/18 خانم الهه عــادل نیا نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 1983 کدملى 1091334692 صادره نجف آباد فرزند حسین  
درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/95 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 579 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
31- رأى شــماره 4629 مورخه 1397/5/7 آقاى محمد على مهدیه نجف آبادى 
به شناسنامه شماره 300 کدملى 1090731590 صادره نجف آباد فرزند مانده على 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 185/05 مترمربع قسمتى از پالك 541 قطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
32- رأى شماره 5036 مورخه 1397/5/17آقاى رســول نجفیان  نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 2008 کدملى 1090353081صادره نجف آباد فرزند محمد على 
در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 80/54 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 542/3 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره5032 مورخه 1397/5/17آقاى احمد محمدى   به شناســنامه 
شماره 326 کدملى 1091520585صادره نجف آباد فرزند محمد على در سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 80/54 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 542/3 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 4610مورخــه 1397/5/6 آقاى على ســلطانى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 2085 کدملى 1091256873 صادره نجف آباد فرزند حسن 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 112 مترمربع قسمتى ازپالك 491/30 قطعه 

8 بخش 11 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 4614 مورخه 1397/5/6 آقاى مجید پژوهنده به شناسنامه شماره 
4132کدملى 1092269215 صادره نجف آباد فرزند آیت اله درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 169/70مترمربع قسمتى از پالك 364/4 قطعه 8 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 4625 مورخه 1397/5/7آقاى ابراهیم یزدانى به شناسنامه شماره 
33 کدملى 1091524416 صادره نجف آباد فرزند عبدالخالق دردو دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/21 مترمربع قسمتى ازپالك 133قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شــماره 4627 مورخه 1397/5/7خانم مریم یکتائى به شناسنامه شماره 
1111 کدملى 1091161399 صادره نجف آباد فرزند محمود درچهاردانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/21 مترمربع قسمتى ازپالك 133قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 4808 مورخه 1397/5/10 آقاى مصطفى نصرالهى نجف آبادى 
به شناسنامه شماره 33 کدملى 1090857888 صادره نجف آباد فرزند حیدر در دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/80 مترمربع قسمتى ازپالك 
شــماره 433/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 4807 مورخه 1397/5/10 خانم طاهره نادعلى به شناسنامه شماره 
1215 کدملى 1090934300 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در چهار دانگ مشاع 
ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 118/80 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 
433/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
40- رأى شــماره 4690 مورخه 1397/5/8 خانم لیال غالمى قراتپه به شناسنامه 
شماره 10 کدملى 5499403317 صادره تیران فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 208/81 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 
12حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحســین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
41- رأى شــماره 4618 مورخــه 1397/5/6 آقاى حبیب ظاهــرى عبده وند به 
شناســنامه شــماره 652 کدملى 5559362751 صــادره فارســان فرزند نوراهللا 
درششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصلــه به مســاحت 163/12 مترمربع واقع 
دریزدانشــهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان -  انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
42- رأى شماره 4938 مورخه 1397/5/15 آقاى محمد نورالهى راد به شناسنامه 
شماره 103 کدملى 0384374751 صادره قم فرزند اسداله در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 37/95 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 641/4 واقع درقطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 5104 مورخه 1397/5/18 خانم اطهرشادکام به شناسنامه شماره 
701 کدملى 1091061221 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 41/92 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 542/3 واقع درقطعه 4 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شــماره 4485 مورخه 1397/5/1 خانم طاهره شــرفى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 46 کدملى 1091014884 صادره نجف آباد فرزند محمد على 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134/17 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 
7 فرعى از854 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبــت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 4660 مورخه 1397/5/7 آقاى مهدى آقابابائیان به شناســنامه 
شماره 2203 کدملى 1091234809 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درچهاردانگ 
مشــاع ازششــدانگ یک بــاب خانه بــه مســاحت 186/93 مترمربع قســمتى 
ازپالك 656/2 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
46- رأى شماره 4661 مورخه 1397/5/7 خانم سمیه سلیمیان  به شناسنامه شماره 
2692 کدملى 1091377596 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا دردودانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 186/93 مترمربع قسمتى ازپالك 656/2 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 4921 مورخــه 1397/5/13 آقاى احمدملکــى نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 26225 کدملى 1090260199 صادره نجف آباد فرزند محمد 
رضا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 152/03 مترمربع 
که مقدار149/84 مترمربع ازپــالك 182 ومقدار 149/84 مترمربع ازپالك 182 و 
مقدار 2/19 مترمربع ازپالك 182/3 واقعین در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شــماره 4922 مورخه 1397/5/13 خانم اکــرم یعقوبیه نجف آبادى  به 
شناسنامه شماره 977 کدملى 1091176681 صادره نجف آباد فرزند محمد کاظم 
درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 152/03 مترمربع که 
مقدار149/84 مترمربع ازپــالك 182 ومقــدار 149/84 مترمربع ازپالك 182 و 
مقدار 2/19 مترمربع ازپالك 182/3 واقعین در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شــماره 4635 مورخــه 1397/5/7 خانم مریم رحیمى دســتجردى به 
شناســنامه شــماره 25834 کدملى 1090256280 صادره نجف آباد فرزند یداهللا 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 163/80 مترمربع که 91 مترمربع آن برروى 
پالك 1050 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان و72/80 مترمربع برروى پالك 1052 

قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شماره 4494مورخه 1397/5/2 آقاى غالمرضا مقنى باشى نجف آبادى 
به شناسنامه شماره 608 کدملى 1091156360 صادره نجف آباد فرزند محمد على 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 173/54 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 

اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى احترام وعزت 
حقیقى از وراث غالمحســین حقیقى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى 

باشد 
51- رأى شــماره 2793 مورخه 1397/3/13 آقاى عبدالصمد هادى ســیچانى به 
شناسنامه شماره 594 کدملى 1288582587 صادره اصفهان فرزند باقر درششدانگ 
یک باب کارخانه به مساحت 1524 مترمربع قسمتى از پالك 391/10339 بخش 

9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شــماره 4935 مورخه 1397/5/15 آقاى اســداهللا رمضانــى جمالویى 
به شناسنامه شــماره 16 کدملى 4622771101 صادره شــهرکرد فرزند یداهللا در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 377/99 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهــان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
53- رأى شماره 4936 مورخه 1397/5/15 خانم سکینه اکبرى  به شناسنامه شماره 
29 کدملى 4622799456 صادره شهرکرد فرزند شــعبانعلى در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 377/99 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
54- رأى شــماره 4937 مورخــه 1397/5/15 خانم زهرا رمضانــى جمالوئى به 
شناســنامه شــماره 1176 کدملى 1091246734 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 149/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه به متقاضى مى باشد 
55- رأى شماره 4944 مورخه 1397/5/15 آقاى ســعید مداحیان  نجف آبادى به 
شناســنامه شــماره 421 کدملى 1091568529 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 139/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
107 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
56- رأى شــماره 4934 مورخه 1397/5/14 آقاى مرتضى خلیلیان به شناسنامه 
شــماره 2909 کدملى 1092113622 صادره نجف آباد فرزند منصور درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
1598 اصلى واقع درقطعه 2 بخــش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
57- رأى شــماره 4933 مورخه 1397/5/14 خانم مولود محمدى  به شناســنامه 
شماره 6000 کدملى 1092288910 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
1598 اصلى واقع درقطعه 2 بخــش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
58- رأى شــماره 4925 مورخه 1397/5/14 آقاى محمدرضا حجتى نجف آبادى 
به شناسنامه شــماره 88 کدملى 1091094101 صادره نجف آباد فرزند مصطفى 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 172/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
35 فرعى از767 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
59- رأى شــماره 4981 مورخه 1397/5/15 آقاى هادى کارشناس به شناسنامه 
شماره 2489 کدملى 1092252770 صادره نجف آباد فرزند امیرحسین درششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 23/42 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 189 اصلى واقع 

درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شــماره 5128 مورخه 1397/5/18 آقاى احمد حشــمتى به شناسنامه 
شماره 16 کدملى 1091212937 صادره نجف آباد فرزند حشمت اله در ششدانگ 
یک باب مغازه وفوقانى وزیرزمین مسکونى به مســاحت 29/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 4196 مورخه 1397/4/25 آقاى عباس جعفرى به شناسنامه شماره 
3094کدملى 0056295065 صادره تهران فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 114/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 236/2 واقع درقطعه 4 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 10760 مورخه 1395/9/7 آقاى خداداد فرخوند به شناســنامه 
شماره 690 کدملى 5759431447 صادره فریدونشهر فرزند على مدد درششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 200/20 مترمربع قســمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع 
دریزدانشهربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین 
معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/02 م الف: 242481 حسین زمانى - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 6/418 
مزایده

شعبه پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف، درخصوص پرونده کالسه 970278 
ش 5/ا/ا/م ش له آقاى رسول قیطاس وند علیه ســید مهدى میراحمدى به آدرس 
اصفهان فلکه جوان- خیابان جوان- روبروى آرد ستاره زمین بزرگ که اتاق پرایدى 
در سردر صافکارى نصب مى باشــد صافکارى مهدى میراحمدى بابت محکوم به 
و هزینه هاى اجرایى به مبلــغ 45/095/658 ریال اموال توقیفــى مورد مزایده با 
عنایت به اموال به شــرح ذیل در این مقطع از زمان به مبلغ کل 1/600/000 ریال 
(یک میلیون و ششــصد هزار ریال اعالم مى گردد به شرح 1-) خط تلفن همراه به 
شماره 09132042609 دائمى به مبلغ 1/500/000 ریال 2-) خط تلفن همراه به 
شــماره 09138675012 اعتبارى به مبلغ 50/000 ریال 3-) خط تلفن همراه به 
شماره 09138716562 اعتبارى به مبلغ 50/000 ریال که مورد اعتراض هیچ یک 
از طرفین قرار نگرفته اســت در نظر دارد جلسه ى مزایده اى در مورخ 97/7/15 در 
ســاعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ 
بنزین ساختمان قضایى شــماره 2 شــوراى حل اختالف برگزار مى گردد. طالبین 
شرکت در جلسه ى مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 5 روز قبل از جلسه 
ى مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاددهنده 
ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الــف: 235228 مقرون مفرد- مدیر 
اجراى احکام شعبه پنجم  شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /6/410
احضار متهم

 شماره ابالغنامه:9710103640904709 شماره پرونده: 9609983642200444 
شماره بایگانى شعبه: 970879 تاریخ تنظیم:1397/06/07متن آگهى احضار متهم 
جواد القاصى - در پرونده کالسه 970879 براى جواد القاصى به اتهام ورود به عنف  
تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگى براى 
مورخه 97/7/21 ساعت 9 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. 241597 منصور 

یوسف زاده - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 لنجان/6/411 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید نیکخو دادخواستى به خواســته الزام خوانده 32/850/000 ریال به 
طرفیت خوانده غالمعلى هادى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 579/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 1397/07/25 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

242608/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/6/412
 مزایده

در پرونده کالســه 971628 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730301122 
صادره از شــعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد محکوم علیه اجرایى حسن قیصریها 
نجف آبادى فرزند احمد محکوم اســت به پرداخت 12 مثقال طالى ساخته شده و 
مبلغ 93/935/950 تومان در حق محکوم له ایران منوچهرى و مبلغ 200/000 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: میزان سیزده شــانزدهم دانگ برابر یک هزار و دویست و هفتاد و نه 
چهار هزار و هشتصدم 46 مترمربع از 5 دانگ منزل مسکونى از سهم االرث حسن 
قیصریها از پالك ثبتى 478/8 واقع در قطعــه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
واقع در خیابان 15خرداد جنوبى-کوچه سالدورگر-بن بست سمت چپ- پالك 26 
حدود و مشخصات ملک برابر سوابق ثبتى و صورتمجلس تفکیکى بدین شرح مى 
باشد: شماال" درب و دیواریست به طول 13/75متر به کوچه منسده و پالك 478/1 
شــرقا" به طول 25/45متر دیواریست اشــتراکى با پالك 478/6 جنوبا" به طول 
13/10متر دیواریست اشــتراکى با پالك467 غربا"به طول 25/45متر دیواریست 
اشتراکى با 478 باقیمانده به میزان  624/597/180 ریال ارزیابى گردید. که باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/07/07 ســاعت 10 صبح 

و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى توانــد ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدیــد به عمل آورد. 242169/م الــف مدیراجراى احکام مدنى 2 
دادگسترى نجف آباد/6/413

 ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست:9710463730100012 شماره پرونده: 9709983730100306 
شماره بایگانى شعبه: 970307 پست بانک اصفهان با وکالت امیر جاللى دادخواستى 
به طرفیت خواندگان رسول اصالنى و مصطفى پورپیرعلى و احمد پورعلى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 970307 
ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1397/07/23 و ســاعت 10 صبح تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن احد از خواندگان فوق به نام رسول اصالنى  و 
درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى ازجراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده رسول اصالنى پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد 242185/ م الف دفتر شعبه 

اول حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/6/414
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست:9710463730100013 شماره پرونده: 9709983730100307 
شماره بایگانى شعبه: 970308 پست بانک اصفهان با وکالت امیر جاللى دادخواستى 
به طرفیت خواندگان اکبر شکرالهى و على ایوبى و عبداله محمدى و مجید خزائیلى 
و محمد باقرى به خواسته مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه بابت قرارداد تســهیالت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 970308 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1397/07/23 و ساعت 9:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان فوق به نام هاى مجید خزائیلى و محمد باقرى  و درخواســت خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خواندگان فوق پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود  نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد 242188/ م الف دفتر شــعبه اول حقوقى دادگسترى 

شهرستان نجف آباد/6/415
 اخطار اجرایى

شماره 487/97 به موجب راى شماره 188/97 تاریخ 1397/04/10 حوزه 5 امیرآباد 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مسعود 
کریمى  به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هشت میلیون و 
صد و چهل و سه هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خســارات تاخیردرتادیه از مورخ 1396/12/13 
لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دادگســترى نجف 
آباد که توسط اجراى احکام محاســبه مى گردد محکوم له: بهنام اسدى به نشانى: 
یزدانشــهر بلوار انقالب خیابان 20غربى پالك 121 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 242337/م 

الف-شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/6/416
مزایده

حسب محتویات پرونده کالسه 965659الف دســتور فروش یک دستگاه خودرو 
سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 441ن 41 ایران53 صادر و پس از طى مراحل 
قانونى و اجرایى وفق ماده 114 قانون اجراى احکام مدنى خودرو موصوف از طریق 
مزایده عمومى در روز یکشنبه مورخ 1397/07/08ساعت 10صبح با حضور نماینده 
محترم دادستان نجف آباد به فروش مى رسد. جلسه مزایده در محل اجراى احکام 
کیفرى دادســراى عمومى و انقالب نجف آباد واقع در ساختمان دادگسترى (طبقه 
همکف اتاق 126 برگزار و قیمت پایه از بهاى کارشناســى شــروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شــد. . برنده مزایده مکلف است 
10درصد مبلغ پیشــنهادى را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و 
مابقى را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و درصورتى که در موعد مقرر بقیه 
بهاى مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید مى گردد. متقاضیان شــرکت در این مزایده در صورت تمایل مى توانند در 
مدت پنج روز قبل از مزایده جهت مالحظه مال و کسب اطالعات به این اجرا مراجعه 
نمایند. مشخصات: یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس به شماره انتظامى 441ن 
41 ایران53 به شماره موتور66906 و شماره شاسى 22828113685 و مدل 1382 
به رنگ سبز زیتونى دوگانه ســوز فاقد باطرى و زاپاس فعال واقع در پارکینگ ایثار 
متعلق به آقاى داود زمانیان ف امیر حســین مى باشد این خودرو قیمت کارشناسى 
آن 90/000/000 ریال(نود میلیون ریال) بوده242456/م الف مدیراجراى احکام 

کیفرى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد/6/417
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم شــهربانو مهدیان  و آقاى حمید رضا 
سدهیان دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و 
به کالسه 97 / 338 ش 4 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 7 / 97 ساعت 15 / 
4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابى صادر خواهد شد . 242432/م الف . مدیر دفتر شعبه 4 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  6/420 
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى )

پرونــده:  شــماره   139703902133000011 اگهــى:  شــماره 
139604002133000126- بر اســاس پرونده اجرایى کالسه 9600209 تمامت 
ششدانگ یک باب مغازه پالك ثبتى نه فرعى مجزى شده از نهصدو هشتادو هشت 
اصلى واقع در قطعه 10 نجف اباد بخش 11 ثبت اصفهان بــه انضمام کلیه توابع و 
لواحق عرفیه و انشــعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه در ان ملکى خانم 
زهرا انتشــارى نجف آبادى فرزند کریم و آقاى مهدى معطرى فرزند ابوالقاسم که 
به موجب سند شــماره 38122 مورخ 1394/12/18 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 
شــماره 199 نجف اباد در رهن مدیریت شــعب بانک مهر اقتصاد  استان اصفهان 
قــرار دارد  و برابر نامه شــماره 139605802133000781 مــورخ 96/11/19 و 
139785602030002992 مورخ 97/05/29 اداره ثبت اسناد و امالك نجف اباد 
در صفحات 334 و 331 دفتر جلد 416 امــالك بخش مربوطه ذیل ثبت 101134 
و 101132 بنام نامبردگان ســابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و شــش دانگ ان به 
مساحت سى و هشت  متر و شانزده دسى متر مربع محدود است به : شماال به طول 
9/25 متر و دیواریســت اشتراکى با پالك نهصدو هشــتادو هشت (یک) باقیمانده 
شرقا به طول 4/85 متر  دیواریست به دیوار پالك نهصدو هشتادو هشت باقیمانده 
جنوبا بطول 7/70 متر دیواریســت به دیوار پالك نهصدو هشتادو هشت (سه) غربا 
بطول 4/30 متر درب و دیواریســت به پیاده رو خیابان منتظــرى جنوبى و حقوق 
ارتفاقى معرفى نگردیده است،  از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه مورخ 1397/07/07 
در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان نجف اباد  
واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد 
مزایده از مبلغ سه  میلیارد و پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود 
و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنیــن بدهى هاى مربوط به اب ،برق 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض هاى 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعــى بعهده برنده مزایده 
مى باشــد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب مغازه به  
مساحت سى و هشت متر وشانزده دسى مترمربع عرصه، داراى اعیانى در دو طبقه 
زیرزمین و همکف با زیربناى هفتادو شش متر و سى و دو دسى متر مربع با کاربرى 
تجارى و قدمت حدود 13 ســال مى باشد. ســقف طبقات تیرچه و بلوك با اسکلت 
فلزى، کف فرش سرامیک، نماى داخلى دیوارها سرامیک و سقف اندود گچ، نماى 
خارجى آجر و داراى شیشه سکوریت و درب کرکره اى ، داراى انشعاب برق مى باشد 
و در خصوص سرقفلى و حق کسب و پیشــه هیچ گونه اظهار نظرى نگردیده است.
کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشــند میتوانند از مورد مزایده به 
آدرس نجف آباد خیابان منتظرى جنوبى چهارراه شهدا جنب داروخانه بهروان( مقابل 
خانه سالمندان) کدپستى: 8517733461 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 97/06/18 در روزنامه درج و منتشــر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود.
الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى 
قرار نــدارد. 234722 /م الف- فاتحى-مدیر واحد اجراى اســناد رســمى نجف 
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اگر برخى شــب ها نمى توانید به راحتى به خواب بروید، 
بى خوابى تان مى تواند دالیل بسیارى داشته باشد؛ اما بعضى 
اوقات شــب را خوب مى خوابید، ولى وقتى از خواب بیدار 
مى شوید، احساس خستگى، کوفتگى و درد بسیار مى کنید. 
علت این مسئله چیست؟ و آیا خطرى جدى سالمت شما 

را تهدید مى کند؟
طعم بسیار بد دهان بعد از خواب

بدمزگى دهــان هنگام صبــح مى تواند نشــان دهنده 
 GERD ریفالکس هاى معــده اى روده اى و یا بیمارى
باشد. این وضعیت با سوزش قلب همراه است. پژوهش ها 
نشــان مى دهند که حدود25 درصد از مردم شب ها خوب 
نمى خوابند، اما چون ســوزش قلب ندارند، نسبت به این 
موضوع بى اهمیت  هســتند. برگشت اســید معده باعث 
مى شود تا مقدارى از خواب شبانه تان را از دست بدهید. این 
عارضه حتى بدون هیچ عالمت و نشانه اى ایجاد مى شود. 
این نوع از ریفالکس را «ریفالکس خاموش» مى نامند؛ 
چرا که هنگام بیدارى از خواب، گوارش کاملى داشته اید و 
نمى توانید بگویید که خوب نخوابیده اید. اگر دچار سوزش 
قلب هستید، به پزشک مراجعه کنید. حتى اگر سوزش قلب 
ندارید، باز هم ســعى کنید دو ساعت قبل از خواب چیزى 
نخورید و در وعده غذایى، شام از غذاهاى اسیدى استفاده 
نکنید. برخى از پزشــکان جویدن آدامس را قبل از خواب 
توصیه مى کنند؛ چرا که باعث افزایش تولید بزاق و خنثى 

شدن اسید معده مى شود.
به خواب عمیق فرو نمى روید

اگر در طول شب بى قرار هستید و از این طرف تخت به آن 
طرف مى روید و این حرکات و جنب وجوش ها ادامه دارند و 
صبح، هنگام بیدار شدن از خواب آنقدر خسته اید که گویى 
اصًال نخوابیده اید، احتماًال به ســندروم پاى بى قرار دچار 
هستید. پزشکان علت واقعى آن را نمى دانند، اما مطمئنًا 
این مسئله به عدم خواب عمیق بستگى دارد. این بیقرارى 
اجازه نمى دهد که شــما وارد مرحله عمیق خواب  شوید. 

در چنین مواقعى بهتر اســت هر 
چه زودتر به پزشک مراجعه 

کنید. دیابت، آرتروز، کم 
خونى، بیمارى تیروئید 

و مشکالت کلیوى 
مى توانند در بروز 
این ســندروم 
دخالت داشته 
باشــند. برخى 
از داروهــا مثل 

داروى ضد افسردگى، آنتى هیستامین و لیتیوم نیز باعث 
بروز سندروم پاى بى قرار مى شوند.

در طول شب بارها به دستشویى مى روید
«نُکتریا» نام علمى وضعیتى اســت که در آن فرد مجبور 
مى شود نیمه هاى شب از خواب بیدار شود و به دستشویى 
برود. حدود 65 درصد از افراد مســن این وضعیت را دارند. 
وقتى که در خواب هستیم، بدن ما فرایند طبیعى خود را در 
مورد ادرار طى مى کند. ما مى توانیم شش الى هشت ساعت 
بدون بیدار شدن از خواب و مراجعه به دستشویى بخوابیم؛ 
ولى وقتى که پیرتر مى شویم، توانایى مثانه در نگهداشتن 
ادرار براى مدت طوالنى کاهش مى یابد و به همین دلیل 
تعداد دفعات مراجعه به دستشویى بیشتر مى شود. طبیعى 
است بیدار شــدن هاى مکرر در طول شب، خواب شبانه 
را برهم مى زند. اما عده اى مى توانند حتى چند ســاعت با 
مثانه کامًال ُپر در حالت خواب باشند. براى حل این مشکل 
با قدم هاى کوچک شروع کنید. حداقل سه ساعت قبل از 
خواب مایعات ننوشید. در ضمن از غذاهایى که به صورت 
مایع هستند نیز در وعده شام استفاده نکنید؛ مثل سوپ ها. 
همچنین میزان مصرف قهوه و چاى را کاهش دهید. اسید 
موجود در چاى و قهوه مى تواند مثانه را حساس کند. قبل از 
خواب آخرین کارى که انجام مى دهید، رفتن به دستشویى 
باشد و با مثانه خالى بخوابید. آقایان، پروستات خود را باید 
چک کنند. التهاب پروستات، تومورهاى پروستات و برخى 
مشکالت دیگر مربوط به این عضو نیز باعث افزایش دفعات 
مراجعه به دستشویى مى شود. در خانم ها، مثانه بسیار فعال، 
عفونت دستگاه ادرارى، انواع کیست ها و برخى موارد دیگر 
باعث بروز مشکالت ادرارى مى شود. دیابت نیز مى تواند 

باعث تکرار ادرار شود.
در خواب دندان قروچه مى کنید

ســاییدن دندان ها روى یکدیگر را در اصطالح پزشکى 
«بروکسیم» مى نامند، بروکســین یا همان دندان قروچه 
نوعى فعالیت ناخودآگاه عصبى- عضله اى است که معموًال 
بدون اطالع اتفاق مى افتد. فشار دادن فک معموًال نسبت 
به دندان قروچه سخت تر تشخیص 
داده مى شود؛ اما یکى 
از عالیم آن، 

احساس درد زیاد و خشکى گردن و بیدار شدن از خواب در 
اثر درد است. دندان قروچه باعث ایجاد فشار روى عضالت 
فک مى شود و روى خواب عمیق افراد اثر مى گذارد؛ چرا که 
بدن به طور کامل در حالت خواب استراحت نمى کند. در 
چنین مواقعى بهترین کار، مراجعه به پزشک است. استفاده 
از آدامس در طول روز، مى تواند عادتى شود که شب ها نیز 
ادامه مى یابد. در برخى افراد سابقه تزریق بوتاکس به عضله 

فک باعث بروز دندان قروچه مى شود.
از راه دهان نفس مى کشید

نفس کشیدن از طریق دهان و خروپف کردن، هر دو باعث 
بر هم خوردن خواب شبانه مى شوند، زیرا به اندازه کافى هوا 
وارد ریه ها نمى شــود تا در هر بار تنفس، به آرامش کامل 
برسید. خروپف هاى شدید وقتى که با ُخرناس همراه شود، 
مى تواند نشان دهنده یک مشکل بسیار جدى باشد. در طول 
روز تمرین نفس کشیدن از طریق بینى را انجام دهید. اگر 
بینى تان دچار گرفتگى است، سعى کنید آن را از بین ببرید. 
بیشتر مردم وقتى که به پشت مى خوابند، شروع به خروپف 
کردن مى کنند؛ زیرا از طریق دهان نفس مى کشند. از بالشى 
استفاده کنید تا مجبور شوید به پهلو بخوابید یا یک عدد توپ 
تنیس را در جیب پشتى لباس خوابتان بگذارید تا همواره 
شما را هوشیار نگه دارد که به پشت نخوابید. وزن خود را نیز 
کاهش دهید؛ حتى به اندازه نیم کیلو. این کار باعث کاهش 

خروپف مى شود.
روزها همیشه خواب آلود هستید

این حالت نشانه اى از مشــکل خواب هاى نامنظم است. 
خواب هاى نامنظم، تا دیر وقت بیدار ماندن، خوابیدن در 
اتاق روشن، کارهاى شیفتى شبانه، استفاده زیاد از کامپیوتر 
و بردن برخى وســایل دیگر به رختخــواب باعث بر هم 
خوردن چرخه هاى خواب مى شوند. تاریکى از مهمترین 
عوامل تحریک کننده تولید هورمون مالتونین است که 
به مغز ما مى گوید وقت خواب رسیده است. وقتى که زیر 
نور شدید چراغ چشم هاى خود را مى بندید، تولید مالتونین 
متوقف مى شود و به شما مى فهماند که زمان بیدارى است. 
حتى یک نور باریک و ضعیف نیز مى تواند پیغام بیدارى را به 
مغز برساند و شما را از انتقال به بخش عمیق خواب محروم 
کند. استفاده از وسایلى که صفحات روشن دارند، مثل تلفن 
همراه نیز باعــث کاهش تولید 

مالتونین مى شود.

چرا هنگام صبح خسته اید؟

مطالعات جدید نشان داده است که گرم شدن بدن بر اثر 
ورزش باعث کاهش اشتها مى شود.

ممکن اســت برخى تصور کنند که بعد از ورزش، اشتها 
افزایش مى یابد و به دلیل کالرى سوزى، بدن نیاز بیشترى 
به غذا دارد، اما تجربه نشــان داده اســت که افراد بعد از 

ورزش کردن کمتر غذا مى خورند.
محققان اخیراً دلیل این مسئله را دریافته اند. هنگامى که 
بدن بر اثر ورزش کردن گرم مى شــود و تحت فشار قرار 
مى گیرد، سلول هایى که در مغز اشتها را کنترل مى کنند، 
کمتر کار مى کنند و کمتر نیاز بدن به غذا را اعالم مى کنند.

مطالعات صورت گرفته نشان داده است که ورزش کردن 
اشتها را کاهش مى دهد و این مســئله مى تواند به دلیل 

افزایش دماى بدن بعد از ورزش باشد.

بر اســاس مطالعات، افرادى که ورزش مى کنند، متوجه 
مى شوند که بعد از ورزش اشتهایشــان کمتر مى شود. 
این مســئله به دلیل مکانیزمى خاص در بدن است. گرم 
شــدن بدن به دلیل ورزش مى تواند توجیــه کننده این 

مسئله باشد.

سیب زمینى در عالم رژیم هاى غذایى سالم داراى جایگاه 
باالیى نیست، اما در صورتى که به شیوه اى سالم آماده شود، 
داراى فواید متعددى است. مصرف ســیب زمینى به اندازه 
مناسب مى تواند فواید زیادى براى سالمت داشته باشد که 

در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود.
کمک به کاهش فشارخون

ســیب زمینى از لحاظ تأثیر بر فشــارخون همچون یک 
شمشیر دولبه عمل مى کند. درحالى که شاخص گلوکزى 
آن با افزایش فشار خون مرتبط است، اما مطالعات زیادى هم 

نشــان مى دهند که مصرف آن موجب کاهش این ریسک
 مى شود. این خاصیت سیب زمینى به میزان باالى پتاسیم آن 
مربوط مى شود که در پوست آن یافت مى شود. در مطالعات 
مشخص شده که سیب زمینى با کاهش فشارخون در افراد 

داراى اضافه وزن مرتبط است. 
کمک به ایجاد حس سیرى بیشتر

مصرف ســیب زمینى در قالــب یک رژیم غذایــى متعادل
 مى تواند به ایجاد حس سیرى کمک کند. افرادى که همواره 
اشتها دارند، ســیب زمینى مى تواند منبع خوب غذایى براى 
کمک به کاهش اشتها در آنها باشد. همچنین سیب زمینى به 
دلیل میزان باالى فیبر، به بدن در هضم غذا هم کمک مى کند. 

حفظ سالمت مغز
این سبزى نشاسته اى بهترین منبع ویتامین B6 است، به 

طورى که یک ســیب زمینى با اندازه متوسط داراى 0/37 
تا 0/60 میلى گرم از این ویتامین اســت. مطالعات نشــان 
داده اند که ویتامین B6مى تواند نقش ســودمندى در رشد 
مغز کودکان داشته باشــد و روند زوال عقل در سالمندان را 
ُکند نماید. همچنین به ترشح هورمون هاى مختلف نظیر 
سروتونین، نوراپى نفرین و مالتونین کمک مى کند. سیب 
زمینى موجب تنظیم خلقیات نیز مى شود، به مقابله با استرس 

کمک مى کند و موجب ایجاد چرخه سالم خواب مى شود.
تقویت نیرو در ورزشکاران

سیب زمینى به حفظ تعادل الکترولیت بدن کمک مى کند. 
سدیم و پتاسیم که در پوست سیب زمینى یافت مى شوند، هر 
دو از الکترولیت هاى مهمى هستند که ورزشکاران به هنگام 

تعریق، این دو را از دست مى دهند.

براى جوان ماندن، پوست تان را با کرم مناسب، مرطوب نگه 
دارید، سیگار نکشید و از قرار گرفتن در معرض آفتاب شدید، 

اجتناب کنید.
پوست شما در 30 سالگى

در حدود 30 سالگى اولین چروك ها ظاهر مى شوند، کبودى 
و گودى چشم ها افزایش مى یابند، به حدى که کمبود رنگ 

دانه ها مى تواند باعث برهم خوردن رنگ چهره شود.
در واقع از این سن به بعد است که بازسازى سلول هاى تولید 
کننده پوســت کاهش مى یابد. به عالوه، هموارى پوست 
کم مى شود خصوصًا این حالت در زمان خستگى زودتر به 
چشــم مى آید. یک بار در هفته از صمغ بر روى پوست تان 
استفاده کنید، این کار بازسازى سلولى را تقویت مى کند. از 
ماسک هاى مخصوص درخشــان کننده براى بازگرداندن 

روشنایى پوست استفاده کنید. 
معضل کبودى و گودى دور چشم

باز هم در 30سالگى اســت که کبودى و گودى دور چشم 
اهمیت مى یابد. در برخى موارد (اســتعمال دخانیات، عدم 
مراقبت هاى مرتب) ممکن اســت این کبودى و گودى ها 
حسابى جا خوش کنند. از آنجایى که این بخش از صورت، 
بسیار ظریف و حساس است و بر روى چهره تأثیر مى گذارد، 

نشانه هاى افزایش سن و خستگى را به خوبى نشان مى دهد. 
توجه تان به این قسمت را دو برابر کنید، صبح و شب با دقت 

بسیار و به آرامى به خط کاسه چشم با دست ضربه بزنید.
توجه به چین و چروك هاى واضح

اگر گفتــه مى شــود که یــک زن دیگــر هرگــز مانند 
30 سالگى اش زیبا نیست، فقط به دلیل چین و چروك هاى 
ریز نیست (خطوط باریک اطراف چشــم ها و دهان)، بلکه 
دلیلش اولین چین و چروك ها هســتند که خود را در برخى 
مناطق نشان مى دهند: چین و چروك دور چشم، خطوط اخم 

و چین و چروك دور لب ها و بینى. 
با لکه هاى قهوه اى مبارزه کنید

30 سالگى آغاز دوره اى اســت که پوست مالنین کمترى 
تولید مى کند و این دلیلى اســت براى کارکرد نامناســب
رنگ دانه ها در این دوره؛ سپس لکه هاى قهوه اى اطراف 
چشم ها، لب ها، روى پیشانى (خصوصاً طى دوران باردارى 
یا به دلیل مصرف قرص هاى ضدباردارى و یا قرارگرفتن در 
معرض آفتاب) ظاهر مى شوند. براى معالجه این لکه ها، باید 
از پوست تان با یک کرم ضدآفتاب یا یک کرم حاوى ویتامین 
A یا هیدروکینون محافظت کنید. این کرم ها به طور موقت 

جلوى تولید رنگ دانه ها را مى گیرند. 

شربتى براى آرامش 
قلب و اعصاب

شربت اسطوخودوس حاوى انواع ویتامین هاى 
 ،B1 مانند B گروه ویتامین هــاى ،A ، C ، E
B6 ،B3 ،B2، کربوهیدرات، پروتئین، قند مانند 
گلوکز، ساکاروز و فروکتوز، مس، سدیم، پتاسیم، 
اسیدفولیک و ســیتریک، فیبر، کلسیم، منیزیم، 

آهن، پکتین و فسفر است.
به گفته حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب 
سنتى، این شربت، آرام بخش قلب و اعصاب است 
و نقشــى مؤثر در تقویت عمومى بدن و حافظه، 
رفع رعشــه (لرزش بدن)، سرگیجه و افسردگى 
دارد. وى اظهار کرد: شــربت اسطوخودوس با 
بهبود عملکرد مغز، از ابتال به فراموشى و آلزایمر 
جلوگیرى مى کند. این محقق و پژوهشگر طب 
سنتى افزود: شــربت اســطوخودوس تأثیرى 
چشــمگیر در بهبود خلق و خو و رفع غم، غصه 
و تنش هاى عصبى دارد و این شــربت به بهبود 
عملکرد سیســتم قلبى و عروقى کمک کرده و 
از ابتالى افراد به تصلب شرایین (تنگى و سفتى 
عروق) و تپش غیرطبیعى قلب جلوگیرى مى کند.
عظمایى مصرف شربت اسطوخودوس را براى 
کــودکان بیش فعال مفید دانســت و گفت: این 
شــربت ضد تشــنج و کنترل کننده قند، فشار و 
چربى خون اســت و به تقویت بینایى و پوست 
و مو و درمان ســندروم پیش از قاعدگى کمک 

شایانى مى کند.

نکاتى که در مورد 
شستشوى چشم باید بدانید

یک چشم پزشک با تأکید بر اینکه نباید چشم ها را 
با آب لوله کشى شستشو داد، گفت: توجه نکردن 

به این مسئله سبب زخم قرنیه مى شود.
لیال غیاثیان در مورد شستشوى چشم اظهار کرد: 
چشم ها را نباید با آب لوله کشى شستشو داد و این 
مسئله به دلیل مواد موجود در آب، سبب آسیب 
به چشم مى شود و در نتیجه مى تواند زخم قرنیه 
ایجاد کند، بنابر این شستشــو با محلول شوینده 
و اشک مصنوعى توصیه مى شــود. وى افزود:  
از قدیم شستشوى چشــم با چاى رایج بوده که 
ایرادى براى چشــم ندارد، مشروط بر آنکه چاى 
داغ نباشد. همچنین در حالت عادى آب جوشیده 

ولرم براى شستشوى چشم مناسب است.
این چشم پزشک خاطر نشان کرد: استفاده از هر 
وسیله براى در آوردن جرم خارجى مانند موچین، 
ناخن انگشت، گوش پاك کن یا دستمال کاغذى 

خطرناك است و باید از آنها پرهیز کنید.
غیاثیان با بیان اینکه شستشــو با چاى مى تواند 
خاصیت هــاى خوب و بدى را به همراه داشــته 
باشد، گفت: گرماى چاى، التهاب چشم را کاهش

 مى دهد و مواد موجود در آن ســبب جمع شدن 
عروق چشم مى شــود، ولى اگر چاى در ظروف 
استریل و با پنبه استریل اســتفاده نشود، سبب 

عفونت چشمى خواهد شد.

در چند ســال اخیر دربــاره خوردن یا نخــوردن روزانه 
تخم مرغ بحث هاى زیادى شده است.

نگرانى ها با کلسترول آغاز شد و باعث شد تا اُملت خورها 
تنها به ســفیده آن اکتفا کنند. اما نتیجه تحقیقات جدید 
حاال برعکس نظریات قبلى است و مى گویند تخم مرغ 

آنقدر که گفته شده، به سالمت ما آسیب نمى زند.
البته رعایت حد اعتدال ایده آل است 

و با توجه به خواص تخم مرغ، 
توصیــه  آن  خــوردن 

مى شود. حال به دالیل 
زیــر گفته مى شــود 
خــوردن تخم مرغ را 

نباید از دست داد:
 B ویتامیــن
موجود در تخم مرغ 

همراه با سایر مکمل هاى 
غذایى مى تواند به تولید انرژى 

روزانــه در شــما کمــک کنــد، 
درحالى که برخى با تکیه بر کافئین مى خواهند انرژى خود 

را در طول روز نگه دارند.
تخم مرغ به رشــد ســریع مو کمک مى کند. زرده 
 A و B12 ، B6 تخم مرغ حاوى بیوتین و ویتامین هاى

است.
به بینایى شــما کمــک مى کند. تنهــا هویج و 
سیب زمینى نیستند که ویتامین A دارند. بلکه تخم مرغ 
هم ویتامین A و هم «لوتئین» دارد که چشمان شما را 

قوى تر مى کند.

خوردن روزانه یک تخم  مــرغ مانع از بروز بیمارى 
قلبى مى شود.

عملیات هاى مختلف توســط مغز را پرسرعت تر 
مى کند و باعث هوشمندى مى شود. چربى موجود در تخم 

مرغ براى عملکرد مغز ضرورى است.
کلسترول خوب را زیاد مى کند.

مى تواند کلسترول بد شما را 
تغییر دهــد. تبدیل 
LDL غلیظ به 
LDL بــزرگ 
مى تواند به بهبود 
عملکــرد قلــب 

کمک کند.
خــوردن  بــا 
تخم مرغ پروتئین بیشترى 

وارد بدن مى کند.
تخم مرغ کولین (ویتامین B4) دارد. اغلب مردم 
کولین به اندازه کافى دریافــت نمى کنند و این موضوع 
مى تواند آسیب کبدى و عضالنى را سبب شود. خوردن 
تخم مرغ مى تواند مانع از وقوع چنین آسیبى به بدن شود.

با خوردن تخم مرغ پوست شما در برابر آفتاب بهتر و 
بیشتر محافظت مى شود. «کاروتنوئیدها» در تخم مرغ 
عالوه بر کمک به بینایى، به سالمت پوست نیز کمک 

مى کند. براى مقابله با سرطان پوست تخم مرغ بخورید.
مانع از سندروم متابولیک مى شود. مصرف تخم مرغ 
در افراد 40 ســال به باال به مبارزه با سندروم متابولیک 

(سوخت وساز ناقص) کمک مى کند.

در چنین مواقعى بهتر اســت هر 
چه زودتر به پزشک مراجعه 

کنید. دیابت، آرتروز، کم
خونى، بیمارى تیروئید 

و مشکالت کلیوى 
مى توانند در بروز
این ســندروم 
دخالت داشته 
باشــند. برخى 
از داروهــا مثل 

بدون اطالع اتفاق مى افتد. فشار دادن فک معموال نسبت 
به دندان قروچه سخت تر تشخیص 
اما یکى داده مى شود؛

آن،  از عالیم

متوقف مى شود و به شما مى فهماند که زمان بیدارى است. 
حتى یک نور باریک و ضعیف نیز مى تواند پیغام بیدارى را به 
مغز برساند و شما را از انتقال به بخش عمیق خواب محروم 
کند. استفاده از وسایلى که صفحات روشندارند، مثل تلفن

همراه نیز باعــث کاهش تولید 
مالتونین مى شود.

ورزش اشتها را کاهش مى دهد

از چه سنى پوست چروك مى شود؟

دالیلى براى خوردن روزانه تخم مرغ

فواید سیب زمینى را 
بیشتر بشناسیم

رژى ی ینو ین(وی و رغ م

زند ه شده، به سالمت ما آسیب ن
حد اعتد
خواص
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به سالمت ما آسیب نمى زند.
دال ایده آلاست 
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بدانید، اى بندگان خدا، شــما و هر چه از این دنیا از آن شماســت، به 
همان راه مى روید که پیشینیان شما رفته اند. کسانى که عمرهایشان 
درازتر از عمرهاى شــما و خانه هایشــان آبادتر از خانه هاى شما 
و آثارشــان ماندگارتر از آثار شــما بود. آوازهایشــان به خاموشى 
گرایید و پیکرهایشــان فرســوده شــد و سراهاشــان خالــى افتاد و 

موال على (ع)آثارشان مندرس شد.

همایش «لبخند آب» با حضور بیش از شش هزار نفر از اقصى نقاط 
کشور در دهکده تفریحى و گردشگرى چادگان برگزار شد.

در این مراسم، مدیر آبفاى شهرستان چادگان با اشاره به استقبال بى 
نظیر مردم از این همایش گفت: همایش لبخند آب که با محوریت 
فرهنگ سازى براى سازگارى با کم آبى در دستور کار قرار گرفت، 
منجر شده عالوه بر اینکه مردم شهرستان چادگان از طریق برنامه 
هاى آموزنده و شاد با مصرف صحیح آب آشنا شوند، بلکه مسافرانى 
که از سراسر کشور به این دهکده تفریحى آمده اند، با حضور در این 

همایش با مبانى مصرف صحیح آب بیشتر آشنا شدند.
داود باتوانى به ضرورت مصرف صحیح آب در شهرستان چادگان 
پرداخت و اعالم کرد:آب شرب شهرســتان چادگان از طریق سه 
حلقه چاه تامین مى شود که خشکسالى هاى اخیر، کاهش آبدهى 
این چاه ها را به همراه داشــت؛ بطورى که در گذشته آبدهى این 
چاه ها درحدود 30 لیتر در ثانیه بود و هم اکنون به کمتر از 10 لیتر 

در ثانیه رسیده است.
وى ادامه داد:امسال با اینکه حفر یک حلقه چاه در دستور کار قرار 

گرفت، اما همچنان ما با مشکل کمبود آب مواجه بودیم، چراکه  در 
سال هاى اخیر نه تنها به منابع آبى و تولید آب در شهرستان چادگان 
اضافه نشده، بلکه در نیمه اول سال  با افزایش گردشگران به این 
شهرستان، مصرف آب افزایش مى یابد که مانع از برقرارى تعادل 

عرضه وتقاضاى آب مى شود.
■■■

مدیر آبفاى چادگان به ترویج  فرهنگســازى مصرف صحیح آب 
درچادگان اشــاره و اعالم کرد: در چند ســال اخیر با برنامه هاى 

فرهنگى که از سوى آبفاى چادگان اعمال شد، مصرف سرانه آب 
در این شهرستان کاهش یافت بطورى که هم اکنون مصرف سرانه 
آب در چادگان 107 لیتر در شبانه روز اســت، در حالیکه این رقم 

نسبت به سال گذشته درحدد 9درصد کاهش یافته است.
باتوانى اعالم کرد:با افزایش روز افزون تقاضا و از سویى با  کاهش 
دبى چاه ها، تامین آب شــرب مشــترکان در شهرستان چادگان 
با مشــکالتى روبرو است، بر این اســاس، به نظر مى رسد تامین 
پایدارآب شرب مشــترکین درچادگان مستلزم اجراى طرح انتقال 

آب به این شهرستان مى باشد که در این رابطه، طرح انتقال آب از 
چشمه لنگان به چادگان مورد بررسى قرار گرفته است.

وى به کیفیت  مطلوب  آب شــرب چادگان اشاره و عنوان کرد: در 
حال حاضر خوشبختانه کیفیت آب شرب در چادگان بسیار مطلوب 

است .
مدیر آبفاى چادگان گفت: زون بندى شــبکه آب، یکى از راه هاى 
توزیع عادالنه آب در فصل تابستان بوده است که با اجراى این پروژه 
توانستیم آب شرب را به صورت عادالنه میان مشترکان توزیع کنیم.

مدیر آبفاى شهرستان چادگان اعالم کرد؛

ضرورت اجراى طرح انتقال آب براى تأمین آب شرب چادگان

کارگاه آموزشــى ”مقابله با تهدیدات حوزه سایبرى 
و پیشــگیرى از تخلفات رایانــه اى و اینترنتى“ در 

مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.
به همت اداره حراســت کارگاه آموزشى ”مقابله با 
تهدیدات حوزه ســایبرى و پیشــگیرى از تخلفات 
رایانه اى و اینترنتى“  با حضــور معاونین، مدیران، 
 it روســاى ادارات، روســاى مراکز و کارشناسان
در ســالن کوثر مخابرات منطقه اصفهــان برگزار

 شد.
در این جلســه چهار ســاعته،  یکى از متخصصین 
حوزه it  ضمن تشریح اوضاع کنونى کشور در حوزه 
سایبرى،  بر لزوم آموزش اقشار مختلف جامعه  براى 

مصون ماندن از تهدیدات جبران ناپذیر این عرصه 
تاکید کرد.

وى گفت: جرایم سایبرى، نوعى از جرایم اینترنتى 
است و شــامل جرم هایى مى شــود که در محیط 
ســایبر بوجود مى آیند و تهدیدى براى امنیت ملى 
به شــمار مى روند. وى ادامــه داد: جرایم  اینترنتى 
را مى تــوان مکمل جرایــم کامپوترى دانســت، 
به خصوص اینکه جرایم نســل ســوم کامپوترى 
کــه بــه جرایــم در محیــط مجــازى معروف 
اســت، غالبا از طریق این شــبکه جهانــى اتفاق 

مى افتد.
ایــن متخصــص حــوزه it افــزود: ایــن جرایم 

مى تواند به شــیوه هاى متنوع از جمله جاسوســى 
رایانه اى، سابوتاژ رایانه اى، جعل کامپیوترى، افترا 
و نشر اطالعات از طریق پست الکترونیک، تطهیر 
نامشروع پول، قاچاق مواد مخدر، کپى رایت، جرایم 
در تجــارت الکترونیک و بســیارى از جرایم دیگر

 باشد.
  وى خانواده ها را اولیــن قربانى این جنگ مجازى 
دانســت و اذعان کرد: دشــمن در فضاى مجازى 
بنیاد خانواده ها را نشــانه  رفته و خانواده ها باید این 
تهدید را  جدى بگیرند و بیــش از پیش  در راه آگاه 
ســازى و آموزش فرزندان خود در ایــن زمینه گام

 بردارند.

سبحانى، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه 
جمعى از معاونان و مدیران شــرکت بــا حضور در 
نواحى آهن ســازى و فوالدسازى و دیدار صمیمانه 
با مدیریت و کارکنان این نواحــى، ضمن تقدیر از 
کارکنان شرکت در تحقق اهداف و برنامه ها بر نقش 

کلیدى شرکت در پیشــبرد اهداف اقتصادى نظام 
اسالمى از طریق تداوم تولید، بومى سازى حداکثرى 
تجهیـزات و کاالهـاى مورد نیـــاز و همـچنیـن 
استفاده حداکثــرى از ظرفیـــت هاى ایجاد شده 

تأکید کرد.

در دیدار مدیرعامل با کارکنان واحد احیا مستقیم2، 
محمدرضــا فتحى رئیــس این واحد ضمــن ارائه 
گزارشــى از وضعیت مگامدول هاى شهید خرازى 
و برنامه هــاى پیــش روى آنها، وضعیــت واحد 
احیا مســتقیم2 را مطلوب توصیف کــرد و گفت: 
پیشــرفت 101 درصدى تولید نســبت به برنامه و 
رکوردهــاى روزانــه و ماهانه، حکایــت از تالش 
کارکنان و همت آنهــا براى دســتیابى به اهداف 

دارد.
پس از آن ســبحانى با حضور در ناحیۀ فوالدسازى 
از تالش مدیران و کارکنان تعمیرات و پشــتیبانى 
در تعمیرات ماشــین شــمارة 5 ریخته گرى مداوم 
قدردانى کرد و پس از اســتماع گزارش مسئوالن 
این ناحیه توصیه هاى الزم جهت رفع مشــکالت 
و دســتیابى به اهــداف شــش ماهــه را متذکر 

شد.
در این دیدار، موضوعات مربوط به نیروى انســانى 
شــرکت و نواحــى آهن ســازى و فوالدســازى 
مطرح شــد و مــورد بررســى و تبادل نظــر قرار 

گرفت.

مجمع عمومى عادى انجمن صنایع پالستیک و پلیمر 
استان اصفهان تشکیل شد.

در ابتداى این جلسه، مرتضى بیشه، رئیس انجمن صنایع 
پالستیک و پلیمر استان اصفهان با بیان اینکه در شرایط 
کنونى اقتصاد، تمامى تولیدکنندگان بویژه فعاالن صنعت 
پلیمرى با مشکالت عدیده اى مواجه هستند، گفت: در 
شرایط حاضر، تشکیل انجمن ها و قدرتمندسازى آنها 
بهترین راه براى طرح مشکالت و پیگیرى حقوق قانونى 
فعالین اقتصادى است. وى انسجام واحدهاى تولیدى با 
یکدیگر را راهکار مقابله و حل مشــکالت این واحدها 
عنوان و تصریح کرد: تشکیل انجمن صنایع پالستیک 
وپلیمر استان منجر به حل شــدن بخشى از مشکالت 
فعاالن این صنعت از قبیل مشکالت گمرکى و بیمه اى

 وبانکى شد. 
رئیس کمیسیون بهبود فضاى کسب و کار اتاق بازرگانى 
اصفهان تاکید کرد: با وجودیکه طبق بند 24 قانون بهبود 
فضاى کسب و کار هر گونه تصمیم گیرى از سوى دولت 
که منجر به نوسانات اقتصادى مى شود، باید با مشورت 
بخش خصوصى و پیشنهادات آنها صورت گیرد، این مهم 

در کشــور به خوبى رعایت نشده و همین امر مشکالت 
زیادى را براى تولیدکنندگان به وجود آورده است.  

■■■ 
شــادکام معینى، دبیر انجمن صنایع پالستیک و پلیمر 
استان اصفهان نیز ضمن ارایه گزارشى از فعالیت هاى 
انجمن ایجاد بانک اطالعاتى جامــع از فعاالن صنایع 
پالستیک و پلیمر استان، ایجاد شــبکه آزمایشگاهى، 
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان و تشکیل نخستین 
کلینیک تخصصى صنعت پلیمر، توانمندسازى واحدهاى 
تولیدى با بهره گیرى از  ظرفیت هاى موجود دردانشگاه، 
ارایه پروژه مطالعاتى با موضوع مشخص نمودن سطح 
تکنولوژى در صنایع بویژه صنایع پلیمرو پالستیک استان 
و ارایه آن به اتاق بازرگانى با هدف کمک به ارتقاء سطح 
تکنولوژى واحدها، مکاتبه با ســازمان هاى مختلف از 
جمله سازمان بورس، گمرك، خانه صنعت و معدن ایران 
به منظور حل مشکالت فعاالن این صنعت بویژه مشکل 
تامین مواد اولیه، تدوین کتابى شامل تمامى تست هاى 
مورد نیاز آزمایشگاه هاى محصوالت پلیمرى،  را بخشى 
از فعالیت هاى این انجمن ذکر کرد. وى کمک به کاهش 

مشکالت فعاالن صنایع پلیمر و پالســتیک استان از 
طریق بهره گیرى از ظرفیت هاى موجود در دانشگاه ها 
و تعامل با ارگان ها و سازمان هاى مختلف را از اهداف 

این انجمن بیان نمود. 
■■■ 

در ادامه بیژن سحرناز، عضو هیات مدیره انجمن،انجمن 
صنایع پلیمر و پالستیک اســتان را تنها انجمن کشور 
دانست که با یک دانشگاه معتبر تفاهم نامه رسمى منعقد 
کرده اســت. وى با بیان اینکه تبییــن  توانمندى هاى

 اصفهان یکى از اهداف اولیه تشکیل انجمن بود، گفت: 
از آنجا که این هدف از طریق ارتقــاى توانمندى هاى 
بازرگانى انجمــن و کمک به افزایــش دانش ضمنى 
شــرکت ها حاصل مى گردید، انجمن صنایع پلیمر و 
پالستیک استان اقدام به  تشــکیل نخستین کلینیک 

تخصصى صنعت پلیمرنمود. 
وى همچنین تشکیل یک شرکت مدیریت صادرات از 
ســوى چند تن از اعضاءانجمن را نیز اقدامى به منظور  
ایجاد وتســهیل مبادالت تجارى فعاالن این صنعت با 

دیگر کشورها و سرمایه گذارى دانست. 

رئیس کمیسیون بهبود فضاى کسب و کار اتاق بازرگانى اصفهان عنوان کرد؛

  انسجام واحدهاى تولیدى، راهکار حل مشکالت 
واحدهاى پلیمرى 

برگزارى کارگاه«مقابله با تهدیدات سایبرى» 
در مخابرات

بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از 
نواحى آهن سازى و فوالدسازى


