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شهردارى نایین باستناد مصوبه دوم شماره 78/5/259 مورخ 97/05/07 شوراى محترم اسالمى شهر 
نایین در نظر دارد تعداد 16 قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در بلوار آیت ا... خامنه اى قطب کارگاهى 
را با قیمت پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد 

را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/07/16 با تکمیل اسناد مزایده 
و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش واریزى نقدى به حساب 0105850675005 شهردارى نزد 
بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر شده (در 
پاکت الف فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و 

دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده:

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به امور مالى 
شهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت 

سپرده تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت.
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع بر 

عهده برنده مزایده مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، 

ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند.
5- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت دولتى و 

شهردارى ها مصوب دى ماه 1337.
6- پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط، امضاء نموده و 

به مزایده گزار تسلیم نمایند.
7- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز 

پیشنهاددهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند.
8- سپرده نفرات دوم و سوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد 

نخواهد شد.
9- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/07/16 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیســیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد 

مى باشد.

تجدید آگهى مزایده فروش زمین کارگاهى

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

نوبت دوم

خواص آب برنج براى زیبایىکاهش20 تا 50 درصدى قیمت میوه ماجراى ادامه دار بهاره رهنما و «بچه مهندس» مظلوم نمایى هاى نتانیاهو بى نتیجه خواهد ماند سختگیریمان به نفع مسلمان است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

غذاهاى حاوى ویتامین A را بشناسید

مسئله آب  نباید نان دانى بعضى ها شود
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در بازار امروز 
باید سکه و طال خرید یا نه؟ 

سایه لیال بر  
«مردى بدون سایـه»

ده ها هزار بسیجى فردا 
در اصفهان تجمع مى کنند
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تفاوتى میان 
عندالمطالبه و 
عنداالستطاعه 
وجود ندارد
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ویتامین A یکى از ویتامین هاى محلول در چربى است. ویتامین هاى A یا «رتینول» براى 
بهبود بینایى افراد در نور کم مثل شب و حفظ سالمتى سطح چشم، 
دفاع از بدن و سالمتى پوست مفید است. ویتامین A به شکل خالص

 در منابع گیاهى وجود ندارد، بلکه پیش سازهاى آن یعنى «کاروتن» ها...

آیت ا... مکارم شیرازى در درس خارج فقه در مسجد اعظم 
قم  به بیان اشکاالتى در دستگاه قضا پرداخت و گفت: در 
حال حاضر عده اى از جوانان بى گناه به واســطه مسئله 
مهریه در زندان به ســر مى برند که اشکاالتى در این 

4موضوع وجود دارد. 

باز سازى صحنه قتل باز سازى صحنه قتل 22  طال فروش،   طال فروش، 77 سال بعد از حادثه سال بعد از حادثه
صبح دیروز در منطقه رهنان صورت گرفتصبح دیروز در منطقه رهنان صورت گرفت
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استاندار در همایش شهرداران استان اصفهان:

حمله تند حمیدرضا ماهى صفت به سلبریتى ها: 

چرا سرتان به کار خودتان 
نیــست؟

رشید مظاهرىرشید مظاهرى
 به تیم ملى بازگشت

 این بار تبرئه اى در کار نیست!
تیم فوتبال سپاهان براى رویارویى با نســاجى مازندران در مرحله یک هشتم نهایى خود 

را آماده مى کند.
 تیم فوتبال سپاهان در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى فردا (جمعه -13 مهرماه- از 
ساعت 18 و 15 دقیقه) و با قضاوت علیرضا فغانى و در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم 

فوتبال نساجى مازندران خواهد بود.
5

سپاهان- نساجى در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى

پیرو آگهى مزایده شماره 11925 مورخ 97/06/03 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ 97/01/08 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى یک قطعه زمین به شماره 37 به مساحت 117 م.م با کاربرى مسکونى واقع در 
شهرك گلستان، بلوك 10 به ازاى هر مترمربع 2300/000 ریال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت 
دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه هیأت مدیره  سازمان و نظریه کارشناسى در 
نظر دارد یک واحد کیوسک موادغذایى به مساحت 7/5 مترمربع واقع در جایگاه CNG پردیس را براى مدت یک 
سال از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده 
به امور مالى سازمان مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/08/01 به 

دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده (مرحله سوم)

آگهى مزایده (نوبت اول)
رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل 

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

نوبت دوم

چاپ اول

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/07/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/07/22

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

نام روزنامه: نصف جهانشماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 388)
تاریخ انتشار: 1397/07/12

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله جدارچاهى فوالدى در اقطار 179- 3- 97
239/700/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى500 و 550

خرید لوله جدار چاهى فوالدى در اقطار 180- 3- 97
1/050/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى250، 300، 350، 400، 450، 500، 550، 600
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تنیــست؟ ی

«رتینول» براى 
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انتقاد آیت ا... مکارم شیرازى از 
حبس جوانان بخاطر مهریه 

5

تبىم به تیم ملى بازگشت تز  به تیم ملى بازگشتگ

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى خبر داد؛

شرایط سخت تأمین آب شرب اصفهان در فصل پاییز

 فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام سجاد(ع) را تسلیت مى گوییم

سنا
س: ای

عک
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رئیس اتحادیه طال و جواهرمى گوید در این بازار پرنوسان 
نمى توان به کســى توصیه کرد که سکه و طال بخرد یا 

بفروشد. 
محمد کشتى آراى خاطرنشــان کرد:  قیمت طال و سکه 
متأثر از قیمت ارز است و قیمت طال هم در همین محدوده 
است. وى درمورد نخریدن ســکه طالى مشتریان در 
واحدهاى فروش و عرضه سکه تصریح کرد:  نقدینگى 
واحدهاى طالفروشــى محدود است و ممکن است آن 
میزان نقدینگى در اختیار نداشته باشند که بتوانند بدون 

محدودیت طالى مشتریان را خریدارى کنند.
کشتى آراى افزود: البته در یک روند کاهشى ممکن است 

مغازه داران نیز این پیش بینى را داشته باشند که قیمت ها 
رو به کاهش اســت و بهتر اســت خرید نداشته باشند و 
ممکن است در روزهاى آتى نیز روند کاهش سکه و طال 
ادامه داشته باشد و احتیاط فروشگاه ها مى تواند ناشى از 
این پیش بینى نیز باشــد. رئیس اتحادیه طال و جواهر 
گفت:  در بازار کنونى نمى توان به خریداران توصیه کرد 
که سکه یا طالى جدید خریدارى کنند یا خیر و از سوى 
دیگر به افرادى هم که از گذشته یا در زمان رسیدن سکه 
به سطح پنج میلیون تومان نیز سکه خریدارى کرده اند 
نمى توان توصیه خاصى داشت و واقعیت این است که بازار 

ارز یا سکه چندان قابل پیش بینى نیست.

معاون سیاسى سپاه در گفتگو با خبرگزارى «دانشجو» 
در مورد واکنش «نتانیاهو» مبنى بر اینکه شــعار مرگ 
بر اسرائیل روى موشــک هاى سپاه تهدید عملى ایران 
محسوب مى شود، گفت: نتانیاهو باید تهدیدها و افکار 
خود در مورد ایران را بازنگرى کند. او باید پاســخ دهد 
که چرا از تروریست ها در ســوریه و عراق حمایت کرده 
است. او باید پاســخگوى حوادث تروریستى در مجلس 
تهــران، اهواز و در نقــاط مختلف ایران باشــد که چرا 
از اشــرار حمایت مى کند و خون بى گناهــان را زمین 

مى ریزد. 
یدا... جوانى افزود: خط قرمز ایران امنیت ملى اســت و 

نیروهاى نظامى در این راســتا حرکت مى کنند و بارها 
گفته اند منبع تهدید را فراموش نمى کنند. لذا هر کسى 
که امنیت ایران را تهدید کند با قاطعیت پاسخ مى گیرد. 
اگر آنها ادعا مى کنند که ایران ما را تهدید مى کند سخت 
در اشتباه هستند و باید رفتارها، اقدامات و ادبیات گذشته 
خود را بازنگرى کنند. جمهورى اســالمى ایران رسمًا 
اعالم کرده که هر کشورى از جریان تروریستى حمایت 
کند پاســخ درخور و بهنگام خواهد گرفــت. در نتیجه 
حرف هاى نتانیاهو در مورد شــعار روى موشــک ها، 
مظلوم نمایى است. اما اینگونه مظلوم نمایى ها بى نتیجه 

خواهد ماند.

در بازار امروز 
باید سکه و طال خرید یا نه؟ 

مظلوم نمایى هاى نتانیاهو 
بى نتیجه خواهد ماند

رأى الهه علیه آمریکا 
  ایرنا| قضات دیـوان الهـه روز چهارشـنبه به 
اتفاق با اعالم اینکه صالحیت رسـیدگى به شکایت 
ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط 
اقتصادى و حقوق کنسولى سال 1955 بین دو کشور 
را دارنـد، رأى بـه لغو تحریم هـاى دارویـى، غذایى، 

بشردوستانه و هوایى آمریکا علیه ایران دادند.

اى شاه! عاشقتم اما...
خبرگـزارى «رویتـرز»    جام جم آنالین |
گزارش داد: «دونالد ترامـپ»، رئیس جمهور آمریکا 
اظهاراتى غیردیپلماتیک درباره عربسـتان سـعودى 
متحد نزدیک این کشـور عنوان کرد. ترامپ در میان 
تشـویق حاضران در تجمعى در ایالت مى سـى سى 
پى گفت: ما از عربستان سـعودى حفاظت مى کنیم. 
مى گویید آنها ثروتمند هسـتند. من هم عاشـق شاه 
سلمان هستم. اما من گفتم اى شـاه! ما داریم از شما 
حفاظت مى کنیم. شما ممکن است بدون ما دو هفته 
هم برقرار نباشید. شـما باید براى ارتش خودتان پول 

بدهید. 

3 وزارتخانه
 6 وزارتخانه مى شود

احمـد امیرآبـادى فراهانـى، عضو    تسنیم|
هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به نشست غیرعلنى روز 
گذشـته قوه مقننه گفت: در این جلسه درباره تفکیک 
سه وزارتخانه راه و شهرسازى، صنعت، معدن و تجارت 
و تعـاون، کار و رفاه اجتماعى بحث و تبادل نظر شـد. 
عضو هیئت رئیسـه مجلس تصریح کـرد: در صورتى 
که نمایندگان بـا تفکیک وزارتخانه هـا موافقت کنند 

این وزارتخانه ها به شش وزارتخانه تقسیم مى شوند.

جنتى و کامیونداران
  ایسنا| آیت ا... جنتى، دبیر شوراى نگهبان در 
ابتداى جلسه دیروز شوراى نگهبان به برخى مشکالت 
«قشر عزیز و زحمتکش کامیوندار» اشاره کرد و افزود: 
اعتـراض غیرسیاسـى کامیونداران مبنى بـر افزایش 
کرایه در نتیجه گران شدن لوازم و قطعات یدکى باید 
بررسى شود و دولت موظف است تا در این زمینه سریع 

برنامه ریزى و تصمیم گیرى کند.

انتقال پایتخت امکان  ندارد
  باشگاه خبرنگاران جوان | دبیر شوراى 
عالى شهرسازى گفت: اکثر کارشناسان معتقدند امکان 
انتقال پایتخت وجود ندارد. محمدسعید ایزدى تصریح 
کرد: جمع بنـدى هاى سـه گانه اى کـه در دوره هاى 
مختلف انجام شده نشان مى دهد با توجه به وضعیت 
کنونى، امکان انتقال پایتخت حتى انتقال مرکز سیاسى 

پایتخت هم وجود ندارد.

ظریف، نامزد 1400؟
   الف |روزنامـه «آرمـان» بـا انتشـار مطلبى به 
احتمال نامزدى محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
براى کرسى ریاست جمهورى در انتخابات سال 1400 
پرداخته اسـت. این روزنامه با تعریف و تمجید زیاد از 
ظریف مدعى شده است محبوبیت ظریف بعد از سفر 
اخیر نیویورك افزایش یافته است و اعتدالگرایان هم در 
انتخابات ریاست جمهورى آینده بخت باالیى دارند؛ در 
نتیجه ظریف یکى از بهترین گزینه ها براى انتخابات 

ریاست جمهورى پیش رو است.

دولِت «الل» 
محمدعلـى ابطحـى، رئیـس دفتـر    تابناك |
ریاسـت جمهورى در دولت اصالحات، در یادداشـتى 
که روزنامه «اعتماد» منتشـر کرد، با انتقاد از سکوت 
دولت در مقابـل رویدادهاى اقتصادى کشـور از عدم 
تعیین سخنگو براى دولت انتقاد کرد و نوشت: «دولت 

الل است»!

خبرخوان
فروش یکجاى 50 پراید!

  آنا | محصوالت و کاالهاى احتکار شده 
با سقوط شدید نرخ دالر روانه بازار شدند. در یک 
آگهى منتشر شده در فضاى مجازى یک شخص 
اقدام به فروش یکجاى 50 دستگاه پراید به قیمت 
کارخانه یعنى 22 میلیون تومان کرد. این در حالى 
است که این احتکار کننده به صورت رسمى خبر از 
احتکار 50 دستگاه خودروى صفر پراید داده است.

آمار تولد در 
الکچرى ترین روز
  باشگاه خبرنگاران جوان |

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال کشور گفت: 
تعداد تولدهاى ثبت شده در تاریخ 97/7/7 در کل 
کشور 2187 بوده است. وى افزود: چون والدین 
دو هفته فرصت دارند تولد فرزند خود را ثبت کنند 
لذا این آمار خیلى کمتر از آمار واقعى تولدها در این 
روز است. ابوترابى افزود: آمار تولدهاى ثبت شده 
در تاریخ 96/6/6، تعداد 5680 نفر و آمار تولدهاى 
ثبت شده در تاریخ 95/5/5، تعداد 6013 نفر بوده 
است. سخنگوى سازمان ثبت احوال درخصوص 
آمار تولدهاى ثبت شده در تاریخ 88/8/8 گفت: 
تعداد کل تولدهاى ثبت شــده در این روز 4195 

نفر بوده است.

درگذشت دالرى!
  میزان | فردى که در ساعت 2 بامداد روز 
سه شنبه به علت نوسانات قیمت دالر دچار حمله 
قلبى شــده بود فوت کرد. این فرد در حال اعزام 
به بیمارستان امدادى مشــهد جان باخت. بنا به 
اظهارات خانواده جانباخته، این فرد که مقادیرى 
دالر خریدارى کرده بود با شنیدن نوسانات قیمت 

دالر و کاهش قیمت، دچار سکته قلبى شد.

وقوع یک میلیون جرم 
در سال

رئیس پلیس آگاهى کشــور گفت: در    آنا |
سال هاى گذشته ساالنه حدود 200 هزار جرم رخ 
مى داد که امروز این آمار به یک میلیون جرم در 

سال رسیده است.

خوشبختانه 
نشانم نمى دهند

باران کوثرى با اشــاره به    پندار آنالین|
محدودیت هاى تبلیغاتى فیلم سینمایى «عرق 
سرد»، تأکید کرد به دلیل آنکه تلویزیون تصویر 
او را نشان نمى دهد، این فیلم از داشتن تیزرهاى 
تلویزیونى محروم اســت. کوثرى پیش از آغاز 
نمایش فیلم ضمن اشاره به محدودیت سالن هاى 
نمایش دهنده «عرق سرد»، گفت: «خوشبختانه 
تلویزیــون تصویر من را نشــان نمى هــد و ما 
نمى توانســتیم تیزرهاى تلویزیونى این فیلم را 

پخش کنیم.»

سارقان خاطره نویس!
اعضاى یک باند، چند صد    آفتاب  نیوز|
فقره سرقت و زورگیرى را در یک دفترچه یادداشت 
مى کردند. این سارقان تمامى سرقت ها را در دو 
شیفت صبح و بعدازظهر در یک دفتر ثبت کرده 
بودند و در تاریخ هاى بعدى قصد ادامه سرقت ها را 
داشتند اما با تالش پلیس تهران و متالشى شدن 

باند از ادامه سرقت ها جلوگیرى شد.

قحطى پذیر نیستیم
  آنا | نصرت ا... نوربخش، عضو سابق اتاق 
بازرگانى ایران با اشاره به رفتار برخى مردم و خرید 
بیش از نیاز خانوار گفت: قطعــًا در آینده از رفتار 
خود پشیمان خواهند شــد زیرا مملکت ما کشور 

قحطى پذیرى نیست.

یک نماینــده مجلس 
شوراى اسالمى تأکید 
کرد: وزراى کار و اقتصاد 
باید هرچه ســریع تر از 
میان جوانان سختکوش، 
متعهد و پرتالش انتخاب 
شوند اما آقاى روحانى 
لج مى کنند و براى یک 

وزارتخانه سرپرست غیرمرتبط مى گذارند.
حجت االسالم حسن نوروزى، درباره برون رفت کشور از 
شرایط فعلى گفت: اگر جاى رئیس مجلس بودم پنج شنبه، 
جمعه و شنبه نمایندگان را در مجلس نگه مى داشتم و خودم 

هم در مجلس مستقر مى شدم. 
در شرایط فعلى رئیس مجلس باید سخنرانى هاى گوناگون 
و ســفرهاى خارجى و داخلى خود را لغو کند و در مجلس 

بنشیند و از هرکسى که در این زمینه مى تواند مفید باشد 
کمک بگیرد.

نماینده مردم ربــاط کریم ادامه داد: مشــاهده مى کنیم 
که رئیس جمهور خرامــان خرامان به آمریــکا مى رود، 
رئیس مجلس به سخنرانى ها یش مى رسد این وسط فقط 
مردم هستند که زجر مى کشند. باید در این اوضاع و شرایط 

همه چیز تعطیل شود و راهکارهایى پیدا کنیم. 
 وى افزود: باید روال عادى مجلس شــوراى اســالمى 
و دولــت کنار گذاشــته شــود، زیرا شــرایط، شــرایط 
عادى نیســت که مســئوالن دولتى و مجلس بخواهند 
به طــرز عــادى کار کننــد باید بــه یکدیگــر نزدیک 

شوند.
وى ادامــه داد: در ایــن اوضــاع و احوال مــن اگر جاى 
رئیس جمهور بودم به نیویورك نمى رفتم؛ ایشان رفتند چه 

کار کنند؟ چه چیزى را حل کنند؟

حضور و فعالیت آقازاده ها در ورزش که طى ســال هاى 
گذشــته شــاهد آن بودیم، همچنان رونق دارد. پســِر 
ارشــد محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس 
شوراى اســالمى در دوره دهم و کاندیداى یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى، جدیدترین آقازاده اى 
اســت که به ورزش ورود کرده و حتــى حکم مدیریت 

گرفته است. 
این حکم از سوى سیدرضا صالحى امیرى، رئیس کمیته 
ملى المپیک و براى حمیدرضا عارف زده شده است. به 
موجب این حکم، عارف به عنوان مشاور رئیس و مسئول 

کمیسیون صلح و ورزش در کمیته ملى المپیک منصوب 
شده است. 

حمیدرضا عارف در حالى در کمیته ملى المپیک مسئولیت 
گرفته که سال گذشته بحث «ژن خوب» را مطرح کرد و 
با تأکید بر توانایى هایش گفت که این توانایى ها از دو ژن 
خوب از طرف پدر و مادرش رسیده است. این موضوعى 
بود که در شبکه هاى اجتماعى سروصداى زیادى ایجاد 

کرد و تا ماه ها با هشتگ ژن خوب، پیگیرى مى شد. 
حاال خالق رویداد ژن خوب به عنوان مسئول کمیسیون 

صلح و ورزش، وارد مدیریت ورزش شده است. 

مدیر شــبکه «امید» با اشــاره به تأثیــر حضور برخى 
اسپانســرها در نقض اهداف برنامه هاى تولیدى، جوایز 
میلیونى برخى مســابقات تلویزیونــى را موجب تزریق 

نارضایتى به مخاطبان دانست.
مهدى ســالم عنوان کرد: به طور کلى نمى توان حضور 
اسپانســرها را نفى یا تأیید کرد اما مشارکت اسپانسر با 

برنامه هاى مختلف باید متناسب با هدف برنامه ها باشد.
وى که مدیریت شبکه اى با مخاطب نوجوان را بر عهده 
دارد، توضیــح داد: به طــور مثال ســرمایه گذارى یک 
تولیدکننده «کرم جوش صورت» براى برنامه اى با محور 
نوجوان مناسب نیست چراکه به تدریج در روحیه او تأثیر 
مى گذارد و اعتماد به نفس نوجــوان را کاهش مى دهد. 

حتى اگر در برنامه هاى نوجــوان و جوان به طور مطلق 
سراغ اسپانسرها و سرمایه گذاران مرتبط با کنکور برویم 
باز هم رویکرد غلطى است چون حضور این اسپانسرها 
فشــار روانى زیادى را به بار مى آورد و این فشار روانى، 
نوجــوان را از درس و کنکور دلزده کرده و به او آســیب 

وارد مى کند.
مدیر شبکه «امید» با اشاره به مشــارکت حامیان مالى 
در تولید مســابقات گفت: در این وضعیت اقتصادى در 
مسابقه اى شرکت کننده با پاســخگویى به چند سئوال 
صد میلیون برنده مى شود و این براى مخاطب یا شخص 
دیگرى که شاهد این ماجراست آزاردهنده است و به این 

ترتیب نوعى نارضایتى به جامعه تزریق مى شود. 

آیت ا... مکارم شــیرازى در درس خارج فقه در مسجد 
اعظم قم  به بیان اشــکاالتى در دستگاه قضا پرداخت و 
گفت: در حال حاضر عده اى از جوانان بى گناه به واسطه 
مسئله مهریه در زندان به سر مى برند که اشکاالتى در 

این موضوع وجود دارد.
وى با بیان این مطلب که تفاوتى میان «عندالمطالبه» 
و «عنداالســتطاعه» وجود ندارد، اظهار کرد: اگر طرف 
مقابل، مطالبه هم کند ولى قدرت و اســتطاعت وجود 
نداشته باشد، این مطالبه اثر نمى کند؛ قدرت، شرط عامه 
همه تکالیف اســت؛ فرقى میان این دو لفظ نیست که 

اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند.
این مرجع تقلید ابراز کرد: اشــکال دوم آن است که در 
دستورات اسالمى آمده شخصى که توانایى مالى دارد و 
بدهى خود را نمى دهد را زندانى کنیم اما کسى که توانایى 
ندارد را نمى توان زندانى کرد؛ اگر شک بر توانایى مالى 

داریم، اصل بر نداشتن او است.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: امروز چند هزار جوان در 
زندان بخاطر مهریه حضور دارند؛ بیایید مسائل شرعى را 
بنشینید و حل کنید؛ اصل بر اعســار و نداشتن است؛ نه 
توانایى مالى اشخاص. وى تصریح کرد: چرا زندان ها را پر 
و ما را بدنام مى کنید؟ دستگاه قضائى باید مطابق احکام 
اســالمى باشــد؛ چرا عده اى بر خالف احکام اسالمى 

زندانى مى شوند؟
آیت ا... مکارم شیرازى بیان کرد: اصل بر اعسار است اما 
اگر عده اى هم ثابت کردند که این شخص توانایى مالى 
ندارد، سراغ تقسیط مى روند و مى بینیم که این اقساط 
40 تا 50 سال طول مى کشــد و مى گویند که تا تمام 
قسط ها را نداد، زن تمکین نباید بکند؛ بارها گفته ایم که 
چرا حکمى مى دهید که هرشخصى مى شنود، بخندد؟ آیا 

باید حکمى داد که مردم بخندند؟ وى گفت: ما مى گوییم 
بدهى اول را که داد، بدهى امروز او تمام شــده و بدهى 
بعدى براى ماه بعد است؛ این شخص تا امروز بدهى خود 
را داده و زن باید تمکین کند؛ این مســئله مطابق آداب 

اسالمى است؛ عیب ماست که حوزه ما از دستگاه قضائى 
و دستگاه قضائى از حوزه جدا شود.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه مهریه را 
110 سکه بهارآزادى قرار دادند و آن روز قیمت هر سکه، 

یک میلیون بود، اما امروز قریب به پنج میلیون است؛ آیا 
باید همین قیمت امروز را داد؟ که ما مى گوییم خیر؛ باید 
به صورت متعارف پرداخت کرد؛ نه اینکه پنج برابر قیمت 

آن روز پرداخت کنند.

انتقاد آیت ا... مکارم شیرازى از حبس جوانان بخاطر مهریه 

تفاوتى میان «عندالمطالبه» و «عنداالستطاعه» 
وجود ندارد

روحانى لج مى کند، الریجانى سخنرانى مى کند، 
مردم زجر مى کشند

مبدع «ژن خوب» 
مسئول کمیسیون صلح و ورزش شد!

انتقاد آقاى مدیر از جوایز میلیونى در تلویزیون

باالخره چند درصد مردم نماز مى خوانند؟

در پى برگزارى آثار نمایشــگاه «باستان شناسى 
و هنر ســرزمین هلند به روایت موزه درنتس» در 
موزه ملى که بالغ بر 331 اثــر (500 عدد از نظر 
تعداد) از تاریخ و هنر هلند را در بر مى گیرد، یک اثر 
منحصربه فرد نیز به نمایش درآمده است که در نوع 
خود مى تواند براى اهل تحقیق و افراد عالقه مند 
به مباحث تاریخى و علوم زیستى مورد توجه قرار 
گیرد. این اثر یک مومیایى جالب اســت و تفاوت 
آن با مومیایى دیگر از جمله مومیایى هاى مردان 

نمکى ایران و مومیایى مصر باستان در این است 
که این مومیایى طبیعى است، یعنى فرد مومیایى 

شده در باتالق تبدیل به مومیایى شده است.
این مرد بین سال هاى 430 تا 250 پیش از میالد 
مى زیسته و جسد وى در ســال 1914 م (1293 
خورشــیدى) در باتالقى نزدیک اکســلورموند 

کشف شد.
با توجه به اینکه در زمان کشــف هنوز شیوه هاى 
امروزى حفاظت ابداع نشده بود  براى حفظ جسد 

مومیایى آن را خشــک کردند در نتیجه شــکل 
ظاهرى جسد با زمان کشــف آن تفاوت بسیارى 
دارد. در مجموع جســد کامل است و فقط ساعد، 
دست چپ، انگشتان، زانو و پاى راست آن از بین 

رفته است.
با توجه به ســبیل و احتماًال ریش مى توان نتیجه 
گرفت که جســد مربوط به مردى است که طبق 
ویژگى هاى اســتخوانى کمتر از 45 سال داشته 

است.

مومیایى 2400 ساله به ایران رسید

حجت االسالم حســن مرادى، امام جمعه موقت شیراز، 
هفتم مهرماه با بیان اینکه تنها 42 درصد جوانان در کشور 
نماز مى خوانند، گفته بود: بر اساس آمار، 24 درصد افراد 
مناسبتى نماز مى خوانند و 17 درصد گاهى نماز مى خوانند 

و مابقى کامًال تارك نماز هستند. 
اما محمد مظفر، قائم  مقام ستاد اقامه نماز کشور در گفتگو 
با «ایرنا» به پژوهشى آمارى در سال 95 اشاره کرده که بر 

اساس آن 92 درصد مردم نماز مى خوانند.

 به گفته وى، از این 92 درصد حدود 47 درصد به صورت 
مســتمر نماز مى خواندند، 24درصد گفته اند اکثر مواقع 
و 21 درصد هم گفته اند گاهى نمــاز مى خوانند. مظفر 
البته توضیح داده که 60 درصــد نمازخوان ها نماز صبح 
را نمى خواننــد. او این را هم گفته کــه حدود 60 درصد 
در نمازهاى جماعت ظهر و مغرب و عشــاء شــرکت 
مى کنند اما در نماز جماعــت صبح فقط 3 درصد حضور 

دارند.
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صدور مجوز تأسیس
 30 اقامتگاه جدید بومگردى 

مجوز اولیه تأسیس 30 اقامتگاه جدید بومگردى و کمپ 
گردشگرى در استان اصفهان صادر شد.

فریـدون اللهیـارى، مدیرکل میـراث فرهنگى اسـتان 
اصفهان گفت: مجوز اولیه تأسیس 30 اقامتگاه بومگردى 
جدید شامل 27 اقامتگاه بومگردى و همچنین سه کمپ و 

اکوکمپ گردشگرى در استان اصفهان صادر شد.

توزیع محصوالت ارگانیک 
در بازارهاى محلى تیران 

فرمانـدار تیران و کـرون گفت: محصوالت کشـاورزى 
ارگانیـک در بازارهـاى محلـى ایـن شهرسـتان توزیع

مى شود. مجید حججى افزود: تولید محصوالت ارگانیک 
و عرضه آن در بازار، سالمت و امنیت غذایى آحاد جامعه 

را ارتقا مى دهد.

تنها 30 درصد عشایر سمیرم 
کوچ کردند

سرپرسـت اداره امـور عشـایر سـمیرم گفـت: تـداوم 
خشکسـالى در قشـالق سـبب شـده، تنها 30 درصد از 
عشایر مسـتقر در این شهرسـتان، در فصل کوچ پاییزه 
راهى مناطـق و شـهرهاى گرمسـیرى جنوب کشـور 
شـوند.على اکبر نادرى افزود: این تعداد عشایر کوچنده 
مربوط به مناطق مرکزى سـمیرم از جملـه «چالقفا» و 

«پشمکان» هستند.

اصفهان
 2 درجه سردتر مى شود

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: 
میانگین دماى هواى استان اصفهان 2 درجه سانتیگراد 

کاهش مى یابد.
نازنین زهرا سـیدان اظهارکرد: از پنج شـنبه(امروز) جو 
تقریباً ناپایدار بر استان حاکم مى شود و از اوایل هفته آینده 
تشدید خواهد شد.وى افزود: از امروز براى مناطق غربى، 
شمال شرق و جنوب استان افزایش ابر به همراه وزش باد 
تقریباً شدید و احتمال بارش پراکنده پیش بینى مى شود.
وى ادامـه داد: اوایل هفته آینـده با عبور امـواج ناپایدار، 
شرایط  براى افزایش ابر و وزش باد  شدید و احتمال بارش 
رگبارى باران براى مناطق غربى و شـمالى استان پیش 
بینى مى شود، به طورى که طوفان لحظه اى را در برخى 

از نقاط استان خواهیم داشت.

کاهش 15 درصدى 
سرقت سریالى احشام در آران 
رئیس پلیس آگاهى آران و بیدگل گفت: در نیمه اول سال 
جارى در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سرقت سریالى 
احشـام 15 درصد کاهش داشته ولى سـرقت هاى تک 

رأسى، 7 درصد افزایش داشته است. 
در  معابـر  تاریکـى  اظهارکـرد:  سـلمانى  بهـرام 
دشـت هاى کشـاورزى،   از علـت هـاى موفقیـت 
سـارقان اسـت به طورى که از غـروب آفتاب تـا طلوع 
خورشـید روز بعـد هیـچ شـخصى در مـزارع حضـور 
نـدارد و فرصـت بـراى سـوء اسـتفاده سـارقان ایجـاد 

مى شود.

دیدار مدیران دانشگاهى 
اصفهان و واسط عراق

در دیدار معاون آموزشـى دانشگاه واسـط عراق و رئیس 
دانشـگاه اصفهـان، بر توسـعه همکارى هـاى علمى و 

آموزشى بین دو  واحد دانشگاهى تأکید شد.
معـاون آموزشـى رئیس دانشـگاه واسـط عـراق گفت: 
برگـزارى نخسـتین سـمینار مشـترك ایـن دو واحـد 
دانشـگاهى، با هدف گسـترش و تحکیـم روابط علمی  
در دانشـگاه واسـط از افتخـارات علمـى این دانشـگاه 

است.
«صبیح لفته فرحـان»، همچنین  بر اجـراى طرح هاى 
مشترك تحقیقاتی بین دو دانشگاه تأکید کرد و خواستار 

تحکیم روابط علمی دانشگاه هاي ایران و عراق شد.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف و ضبط 19 تن 
انواع مواد مخدر از ابتداى ســال جارى تاکنون در این 

منطقه خبر داد.
مهدى معصوم بیگــى اظهار کرد: این میزان کشــف 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل حدود 47 درصد رشد 

داشته است.
وى با بیــان اینکه 81 باند قاچاق مواد مخدر در شــش 
ماه گذشــته در اســتان اصفهان منهدم شــده است، 
گفت: 12 هــزار قاچاقچــى، توزیع یا حمــل کننده و 
معتادان متجاهر در همین مدت دســتگیر و بازداشــت 

شدند.

معصوم بیگى همچنین به برخورد پلیس با ناامن کنندگان 
جاده ها اشــاره کرد و گفت: پلیس قاطعانه با افرادى که 
اقدام به سنگ پرانى به کامیون ها کردند، برخورد کرده 
و دیگرانى هم که قصد بر هم زدن نظم عمومى را دارند، 
شناسایى شده اند که در روزهاى آینده دستگیر خواهند 

شد.
رئیس پلیس اســتان اصفهــان همچنیــن از اجراى 
طــرح «مرصــاد 12» خبــر داد و افــزود: کشــف 
قاچــاق، ســالح و مهمــات و مــواد مخدر بعــد از 
اجراى این طرح در اســتان رشــد چشــمگیرى نشان

 مى دهد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و عشایر 
اصفهان گفت: 50 درصد از جمعیت روستایى و عشایرى استان 
تا پایان امسال تحت پوشــش این صندوق قرار مى گیرند. 
عماد استکى افزود: 71 هزار نفر از جمعیت روستایى، عشایرى 
و شــهرهاى زیر 20 هزار نفر استان اصفهان تحت پوشش 
صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار 
گرفته اند. وى بیان کرد: تاکنون 27 درصد از جمعیت مورد 
هدف استان تحت پوشش این صندوق بیمه قرار گرفته اند 
اما شناخت ناکافى موجب کاهش استقبال از این صندوق شده 
است. مدیر صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و 
عشایر استان اصفهان با بیان اینکه عضویت در این صندوق 

اختیارى است، افزود: افراد داراى شرایط نباید تحت پوشش 
صندوق هاى دیگر بیمه کشور باشند که البته انتقال سوابق 
آنها از ســایر بیمه ها به صندوق بیمــه اجتماعى امکانپذیر 
اســت. وى پرداخت مستمرى به بازنشســتگان، پرداخت 
بیمه به بازماندگان و مســتمرى ازکارافتادگى را سه تعهد 
صندوق بیمه اجتماعى اعالم کرد و گفت: براى بازنشستگى 
پیش از موعد فرد باید داراى 70 ســال سن و ده سال سابقه 
پرداخت بیمه باشد. اســتکى یادآورى کرد : بیمه شدگان در 
بازنشستگى پیش از موعد یک سوم از کل مستمرى را دریافت 
مى کنند که بر این اساس بازنشستگى پیش از موعد توصیه 

نمى شود.

50 درصد جمعیت روستایى 
استان اصفهان بیمه مى شوند

کشف19 ُتن مواد مخدر 
در استان 

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
از برگزارى مرحله ســوم رزمایش و نمایــش « اقتدار 
عاشورایى بسیج، سپاهیان حضرت محمد(ص)» جمعه 

13 مهر(فردا) خبر داد.
سرتیپ دوم پاسدار سردار مجتبى فدا افزود: این رزمایش 
در سه مرحله طراحى شده است که مرحله اول و دوم آن در 
ماه هاى گذشته با اجراى تمرینات تاکتیکى و تخصصى 
گردان هاى بیت المقدس انجام شد.وى ادامه داد: مرحله 
سوم این رزمایش با تجمع ده ها هزار نفرى بسیجیان در 
یکى از نقاط شهر انجام مى شود.جانشین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان گفت:این مرحله 
رزمایش با بررســى هاى انجام شده شــامل فراخوانى، 

سازماندهى، اعزام و استقرار در محل تعیین شده است.
وى اظهار کرد: این ظرفیت و فراخوانى در حفظ انسجام، 
آمادگى و نشــان دادن اقتدار و آمادگى نیروهاى بسیج و 

توانمندى آنها در حمایت و دفاع از نظام جمهورى اسالمى 
خواهد بود.

امروز؛ گردهمایى بزرگ دانشــجویان 
بسیجى استان 

همچنین مسئول بسیج دانشجویى استان اصفهان گفت: 
گردهمایى بزرگ دانشجویان بسیجى دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالى استان اصفهان با شعار «دانشجوى حسینى 

در مکتب خمینى (ره)» امروز برگزار مى شود.
محمدحسین کفعمى افزود: در آســتانه اربعین حسینى 
در نظر گرفته شده اســت تا مسئوالن بسیج دانشجویى 
سراسر استان اصفهان در جمعیتى حدود 700 نفر دور هم 
جمع شوند و مطالباتى که از مسئوالن بسیج دانشجویى به 
عنوان یک عنصر پیش برنده و پیش رونده است، پیگیرى 

و مرور شود.

از هفته گذشته تاکنون قیمت میوه در بازار اصفهان 20 تا 
50 درصد کاهش پیدا کرده است.

نایب رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار 
اصفهان با اشــاره به اینکه جلوگیرى از صادرات گوجه، 

ســیب زمینى و پیاز و فعالیت مجدد کامیونداران، تأثیر 
مثبتى بر بازار داشته است، گفت: صادرات بى رویه میوه و 
تره بار به دیگر کشورها، افزایش نرخ کرایه حمل و نقل بار 
و جابه جایى کامیون ها سبب افزایش قیمت محصوالت 

شده بود.
محمد صادقى ریاحى با بیان اینکه با شروع فصل پاییز، 
تقاضا براى خرید نارنگى افزایش پیدا مى کند، گفت: در 
حال حاضر هرکیلو نارنگى با قیمت متعادل و نرخ 20 تا 50 

هزار ریال در بازار عرضه مى شود.
وى افزود: همچنین هم اکنون بــا کاهش قیمت گوجه 
فرنگى در بــازار، قیمت این محصول بــه هر کیلوگرم 
25 تا 38 هزار ریال رسیده اســت.نایب رئیس اتحادیه 
عمده فروشــان میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: در 

حال حاضر کمبود میوه در بازار اصفهان وجود ندارد. 

بازسازى صحنه سرقت مسلحانه طالفروشى محله رهنان 
که منجر به قتل دو فروشنده مغازه شده بود دیروز صبح با 
حضور سارقان و همچنین تعداد زیادى از مردم در محل 
حادثه برگزار شد. این دو طالفروش در سال 1390 بر اثر 

شلیک گلوله توسط سارقان جان باخته بودند.
ســاعت 20 و 10 دقیقه یک شنبه 21 اســفندماه 1390، 
سه سارق مسلح به مغازه طالفروشــى در داخل یکى از 
محالت رهنان حمله کرده و وارد مغازه شــدند. سارقان 
که مسلح به اســلحه هاى کالش و کلت بودند با تهدید 

دو مرد طالفروش از آنها خواســتند هر چه طال در مغازه 
دارند در کیف آنان بریزند. سارقان مسلح وقتى با مقاومت 
دو برادر طالفروش روبه رو شدند به سوى آنها تیراندازى 
کردند و بدون ســرقت از محل گریختند. در جریان این 
تیراندازى برادر کوچک تر که 28 ســال سن داشت بر اثر 
شدت جراحات جان سپرد و برادر 38 ساله نیز بالفاصله به 
بیمارستان منتقل شد که او نیز در آنجا جان باخت. داماد این 
خانواده نیز مجروح شد. سارقان هشت گلوله براى سرقت 

از این مغازه شلیک کردند.
اما در حالى که سیستم ایمنى و نیز دوربین نصب شده داخل 
این مغازه فعال نبوده و ســارقان از این طریق شناســایى 
نشدند، با اســتفاده از چهره نگارى از افراد شاهد در محل 
چهره افراد طراحى و نیز از طریق دوربین هاى نصب شده 
در سطح شهر تحقیقات براى دستگیرى این سارقان مسلح 
آغاز شد. این در حالى بود که ســارقان موفق به سرقت از 
مغازه نشده و طالیى را از مغازه خارج نکردند و هنگام فرار، 

موتورسیکلتشان در محل سرقت باقى ماند.
آن زمان گفته شد این مغازه طالفروشى از نظر امنیتى در 

جاى مناسبى قرار نداشته است.

 معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: اگــر بارش هاى فصل آبى به 
موقع آغاز نشــود و میزان آن در حدى نباشد که در سد 
ذخیره شود، براى تأمین آب شرب در پاییز شرایط سختى 

خواهیم داشت.
حســن ساســانى با بیان اینکه درحال حاضر ذخیره سد 
زاینده رود 157 میلیون مترمکعــب و ورودى به مخزن 
سد 5 مترمکعب بر ثانیه اســت، اظهار کرد: سال گذشته 
در این مقطع زمانى ذخیره سد زاینده رود بدون احتساب 
آب کشاورزى 192 مترمکعب و در درازمدت 745 میلیون 

مترمکعب بود.
 وى با بیان اینکه سایر سدهاى استان نیز با وضعیت بسیار 
نامناسبى مواجه هستند، افزود: ســد َحنا در شهرستان 
ســمیرم تقریباً خالى از آب است، درحالى که ظرفیت سد 
50 میلیون مترمکعب بوده اما اکنــون تنها 1/5  میلیون 
مترمکعب آب دارد، همچنین ســد خمیران در باالدست 

تیران و کرون حدود 600 هزار مترمکعب ذخیره دارد.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان ادامه داد: درحالى که ظرفیت سد گلپایگان 40 
میلیون مترمکعب است، درحال حاضر ذخیره آن 8 میلیون 

مترمکعب است. 
وى در خصوص انتقال آب گلپایگان بــه قم و تأثیر این 
انتقال در کمبود حجم ذخیره آب شــرب این شهرستان، 
گفت: این پروژه مشکلى در تأمین آب شرب شهرستان 
گلپایگان ایجاد نکرده و آبى که به قم منتقل مى شــود، 
مربوط بــه حوضــه دز اســت؛ همچنین آب شــرب 
شهرستان هاى خوانسار و گلپایگان هم اکنون از این منبع 

تأمین مى شود.
■■■

ساســانى با اشــاره به پیش بینى هاى هواشناسى براى 
بارش هاى ســال آبى جارى، اظهار کرد: بر اساس اعالم 
هواشناســى، تا نیمه دوم آبان مــاه بارش هاى مؤثرى 

نخواهیم داشت و اگر بارش هاى فصل آبى به موقع آغاز 
نشود و روان آب کافى به ســد ملحق نشود، براى تأمین 

آب شرب در پاییز شرایط سختى پیش رو خواهیم داشت.
وى در خصوص برنامه ریزى براى تأمین آب شرب اصفهان 
در صورت کاهش بارش باران در پاییز امسال، گفت: به یقین 
در سال آبى جارى همانند سال قبل برنامه کاهش سهم آب 

دیگر بخش هاى مصرف را خواهیم داشت.

■■■
وى درباره اعتراضات اخیر کشــاورزان اســتان نسبت 
به کم آبى و شکســتن دوباره لوله انتقال آب یزد، اظهار 
کرد: مطالبه کشاورزان، آب اســت و ما نیز این خواسته 
را به رسمیت مى شناسیم و کشــاورزان خواستار اجراى 
مصوبه اى هستند که در سال 95 تصویب شد و براساس 
این مصوبه، در صورت بارش هاى قابل قبول، دى امسال 

آب جارى براى کشاورزان شرق جارى خواهد شد.
ساسانى با تأکید بر اینکه اجراى این طرح مشروط به میزان 
بارش هاست و باید حجم ســد زاینده رود به 350 میلیون 
مترمکعب برســد، گفت: اگر این حجم در حدود 200 یا 
250 میلیون مترمکعب باشــد، قادر به جارى کردن آب 
نخواهیم بود، چراکه ذخیره استراتژیک براى آب شرب را 

از دست مى دهیم.

رئیس نظام پزشکى استان اصفهان گفت: سوبسیدهاى 
دولتــى نباید شــامل حال توریســت هاى ســالمت 

شود.
عباســعلى جوادى از کمبــود بیــش از 2000 تخت 
بیمارســتانى در اســتان اصفهــان خبــر داد و گفت: 
متأســفانه پس از انقالب تعداد تخت هاى بیمارستانى 
آنطور که بایــد در کشــور  افزایش نیافتــه و با توجه 

بــه افزایش جمعیــت، با مشــکالت جــدى رو به رو 
هستیم.

وى ورود  بخش خصوصى براى بهره بردارى از مراکز 
درمانى را امرى ضرورى دانست و افزود: سال هاست که 
استفاده از بخش خصوصى براى توسعه فضاهاى درمانى 
مغفول مانده و باید از این پس، این امر بیش از گذشــته 

مورد توجه قرار گیرد.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى خبر داد؛

شرایط سخت تأمین آب شرب اصفهان 
در فصل پاییز

سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذارى 
و مشــارکت هاى مردمى کالنشــهرهاى 
کشور دیروز به میزبانى اصفهان آغاز به کار 

کرد.
فتح ا... معین، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در این نشســت اظهار کرد: یکى از 
باسابقه ترین کشورهایى که سابقه شهرنشینى 
و تنظیم مقررات مربوط به شهرنشینى داشته 
اســت، ایران بوده و در ایران پیش از اسالم 
هم اشــخاصى بودند که وظایفى شــبیه به 
شهرداران امروز داشتند و مقرراتى هم داشته 
است. وى با بیان اینکه در برخى استان هاى 
کشور 90 درصد جمعیت شهرنشین شده اند، 
عنوان کرد: این افزایش شهرنشینى موجب 
تغییر نیازهاى شهر شده اما نتوانستیم قوانین 
مرتبط و متناسب با این نیازها را تدوین کنیم 
و بخشــى از قوانین مربوط به شهردارى ها 

مربوط به دهه هاى پیش است.
معین مطرح کرد: مــردم توقع رفع نیازهاى 
شــهرى خــود را از شــهردارى ها دارند و 
امکانات فعلى شــهردارى ها چنین امکانى 
را فراهم نمى کند، پس راهکار آن سوق دادن 
سرمایه هاى بخش خصوصى به سمت تأمین 

نیازهاى مردم شهر است.

رئیس شوراى شهر اصفهان در نشست مدیران 
مشارکت هاى مردمى کالنشهرها عنوان کرد: 

امکانات فعلى شهردارى 
نمى تواند نیازهاى 
شهرى را برطرف کند

کاهش20 تا 50 درصدى قیمت میوه 

بازسازى صحنه قتل 2 طالفروش
 7 سال بعد از حادثه 

ده ها هزار بسیجى فردا 
در اصفهان تجمع مى کنند

ســفر گردشــگران خارجى به اصفهان در نیمه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

5 درصد افزایش یافت.
مدیــرکل میراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان با اشاره به اینکه در این مدت 
290هزار گردشــگر خارجى در استان اصفهان 
اقامت کرده اند، گفت: مسافران کشورهاى آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، هلند و چین بیشترین گردشگرانى 

هستند که به اصفهان سفر کرده اند.
فریدون اللهیــارى افزود:پیش بینى مى شــود 
درشــش ماهه دوم سال هم ســفر گردشگران 

خارجى به این استان افزایش داشته باشد. 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان گفت: میز طال وجواهر باید در اصفهان 

راه اندازى شود.
عبد الوهاب ســهل آبادى اظهار کرد: اصفهان 
صنعتگران پر سابقه زیادى در حوزه طال دارد و نیاز 
به راه اندازى میز طال و جواهر در اصفهان همچون 

کشور احساس مى شود.
وى با بیان اینکه امروز صنعــت طال و جواهر با 
مشکالت عمده اى مواجه است و عده محدودى 
از صنعتگران طال وجواهر مشغول به کار هستند، 
اظهار کرد: مســئوالن اقتصادى باید جوابگوى 

ورشکستگى صنعتگران طال و جواهر باشند.
سهل آبادى با بیان اینکه پیش از این طالى خام 
به استان وارد و طالى ساخته شده از این استان 
خارج مى شد، گفت: وضع نشدن ارزش افزوده بر 
اصل طال و گرفتن آن از حق دســتمزد، خواسته 
طالفروشان است اما همچنان این مشکل ادامه 

دارد و این خواسته پاسخ داده نشده است.

رشد آمار سفر گردشگران 
خارجى به اصفهان

میز طال و جواهر در اصفهان 
باید راه اندازى شود

آیت ا... خاتمــى، امام جمعه موقت تهران به مناســبت 
سالروز شــهادت على بن امام محمد باقر(ع) در مراسم 

قالیشویان مشهد اردهال سخنرانى مى کند.
آیین سنتى و مذهبى قالیشویان فین کاشان و روستاى 
خاوه اردهال که همه ساله در دومین جمعه مهر در مشهد 
اردهال در 42 کیلومترى غرب کاشــان برگزار مى شود، 

تنها آیین مذهبى اسالمى است که به تقویم خورشیدى 
برپا مى شود.

 در این مراسم شرکت کنندگان که از فین براى برگزارى 
این مراسم آمده اند در حالى که چوب هایى به دست دارند، 
قالى را به نماد شســتن خون على بن محمد باقر(ع) در 

چشمه مى شویند. 

فردا؛ سخنرانى آیت ا... خاتمى در مراسم قالیشویان 

اصفهان 2000  تخت بیمارستانى کم دارد
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با اتمام تصویربردارى ســریال «حوالى پاییز» به 
کارگردانى حســین نمازى تدوین این سریال در 

مرحله آخر قرار گرفت و آماده پخش شد.
به گزارش «صبا»، با پایان تصویربردارى سریال 
«حوالى پاییز» به کارگردانى حسین نمازى و تهیه 
کنندگى سعید پروینى در روزهاى پایانى تعطیالت 
نوروز 97، مراحل فنى آن براى پخش از رسانه ملى 

این سریال در مراحل آخر تدوین قرار دارد.
کارگردان این سریال در خصوص آخرین جزئیات 
مراحل فنى گفت: در حال حاضر تدوین، صداگذارى 
و آهنگسازى در مراحل آخر قرار دارد و این سریال 
بعد از سریال «دلدادگان» براى پخش از شبکه 3 
آماده مى شود.  حســین نمازى در خصوص تغییر 
نام این ســریال ادامه داد: ســریال در ابتدا با نام 
«بازگشت» آغاز شــد ولى نام سریال به «حوالى 

پاییز» تغییر پیدا کرد.
گفتنى است؛ ســریال «حوالى پاییز» ملودرامى 
عاشقانه ایرانى_عربى در خصوص عشق یک جوان 
ایرانى به یک دختر عرب است که نویسندگى آن را 
حسین نمازى، براساس طرحى از حمید نعمت ا... و 
معصومه بیات در 20 قسمت برعهده داشته است و 

بازیگرانى مثل رؤیا تیموریان، لیال اوتادى، حسین 
مهرى، مرتضى على عباس میرزایى، محمد 

حمزه اى، ارشا اقدسى، رضا اکبرپور، بهرام 
ابراهیمى، مونا کرمى، کیوان ساکت اف، 

جوانه دلشاد، محمد ساربان، تورج 
فرامرزیان، پردیس منوچهرى، 

مهرنوش مقیمــى، علیرضا 
لبیبیان و حمیدرضا متقى 

و یک بازیگر لبنانى در 
آن بــه ایفاى نقش 

پرداخته اند.

همزمان با هفته ناجا قرار بود شبکه 3 میزبان دو سریال «گشت پلیس» و «دختر گمشده» باشد ولى این شبکه 
از پخش سریال کره اى به جاى این دو سریال خبر داد.

هرسال با نزدیک شــدن به هفته نیروى انتظامى شــاهد پخش ســریال هاى مربوط به این حوزه از 
شــبکه هاى تلویزیونى هستیم، سال گذشــته نیز ســریال هایى در این موضوع مثل «نوار زرد» به 
کارگردانى پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى پخش شد که با استقبال مخاطبان 

رو به رو شد.
امسال نیز دو سریال «گشت پلیس» به تهیه کنندگى سعید پروینى  به کارگردانى مهرداد خوشبخت و 
سریال «دختر گمشده» به کارگردانى احمد کاورى و تهیه کنندگى سعید کمانى براى پخش از شبکه 

3 تولید و آماده پخش شده بود.
مهدى آذرپندار، سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما در رابطه با پخش این سریال ها به «صبا» 

گفت: قرار بود از این هفته پخش شود، ولى به علت دیر رسیدن این دو سریال به شبکه، امکان پخش آنها 
وجود ندارد. روابط عمومى شبکه 3 هم  ضمن تأیید این خبر از پخش یک سریال کره اى از 15 مهرماه خبر داد. 

 حال باید دید این سریال کره اى جایگزین مناسبى براى این دو سریال داخلى هست یا خیر!

سینمایى «مردى بدون ســایه» که به نوعى سومین فیلم از ســه گانه عاشقانه علیرضا 
رئیسیان است ایفاى نقش مى کنند. دو فیلم قبلى این سه گانه با نام هاى «چهل سالگى» 
و «دوران عاشقى» ساخته شــده اند. این فیلم در بیش از ده لوکیشــن در کشور اسپانیا 
جلوى دوربین رفت. فیلم «مردى بدون سایه» همچنین در 25 لوکیشن در شهر تهران 
فیلمبردارى شد و به تازگى واردتدوین شده است. «مردى بدون سایه» درامى اجتماعى 
در خصوص مشکالت عاطفى انسان ها،روابط عاشقانه و زناشویى و نقش فضاى مجازى 
در زندگى امروزى است که براســاس طرحى از مهدى سجاده چى و مریم شبانى ساخته 

شده است.
نکته جالب توجه در این فیلم حضور بازیگران بنام سینماى ایران همچون فرهاد اصالنى، 
امیر آقایى، گوهر خیراندیش و ... در کنار بازیگران اســپانیایى است. همچنین در این اثر 
سینمایى فرهاد اصالنى در  نقشــى متفاوت ظاهر شده است. حاتمى و رئیسیان تاکنون 
در سه فیلم سابقه همکارى داشــته اند. فیلم هاى «دوران عاشقى»، «چهل سالگى» و 

«ایستگاه متروك» سه فیلم مشترك رئیسیان و حاتمى هستد.

آن حس ها همه اش واقعى است
معموًال در بررسى کارنامه لیال حاتمى، یکى دو فیلم اول او که با پدرش همکارى داشته 
نادیده گرفته مى شود و همه سراغ «لیال»ى مهرجویى مى روند. خیلى ها معتقدند رابطه 
عاشقانه شخصیت هاى فیلم «لیال» از جمله خود لیال حاتمى با على مصفا با توجه به واقعى 
بودن آن، براى تماشاگران خاص و عام، بسیار باورپذیر درآمده است. حاتمى در پاسخ به این 
سئوال که چقدر از ارتباط عاشقانه فیلم واقعى بوده و آیا حس عالقه مندى این زوج هنرمند 
سینما در طول همین کار شکل گرفته، گفته است: «اتفاقاً دوست دارم به این سئوال جواب 
بدهم. آن حس ها همه اش واقعى است. قبل از شروع فیلمبردارى حس هایمان به هم شروع 

شده بود. اصًال آقاى مهرجویى اول ما را به هم عالقه مند کرد و بعد فیلمش را ساخت.»
حاتمى متولد  9 مهر 1351، چهل و شــش ســاله و همچنان در اوج اســت. او  فیلم بد 
کم دارد، بازى بد کمتر. طى 22 ســال بازیگرى فقط  29 فیلم بازى کرده اســت. اولین 
بازیگرى را بــا «کمال الملک» تجربه کــرد. حاتمى در فیلم پدر نقش یک پســر بچه 
را بر عهده داشــت. آن زمان 12 ســاله بود. در 19 ســالگى بار دیگر جلوى دوربین پدر 
رفت و این بــار نقش دختر نابیناى تــرك را بازى کرد که به خوبى «دلشــدگان» را به 
خاطر داریم که صــداى آواز ایرانى هوش از ســرش پرانده بود. پنج ســال بعد در فیلم 
«لیــال»ى مهرجویى بازى اش به چشــم خــاص و عام آمــد و این گونه ســتاره اى

 متولد شد.

اکران شــدن فیلمى با بازى لیال حاتمى و على مصفا، زوج مشــهور ســینما، همیشه 
یک اتفاق جذاب براى ســینماى ایران اســت. حضور این دو نفر در هر فیلمى همیشه

 ویژگى هاى چشــمگیرى دارد و بازیشــان در هر اثــرى اســتانداردهاى کیفى آن را 
باال مى برد. به خصوص در فیلمى مثل «در دنیاى تو ســاعت چند اســت؟» که پیش 
از این اکران شــده و کامًال منطبق با سلیقه شــخصى و سینمایى شــان ساخته شده 
و عصاره دلچســب آنهــا از ســینماى دلخــواه و ایده آلشــان اســت. بــازى زرى 
خوشــکام، مادر لیــال حاتمى و همســر علــى حاتمى بعــد از چندین دهــه حضور 
کمرنگ و بازى کریســتف رضاعى، آهنگســازى ایرانى در دو نقــش از نکات جالب 

توجه این فیلم است.
از آخرین فیلمى که این دو زوج با هم بازى کرده اند سال ها مى گذرد. اما جدیداً در فیلم 

» در حال حاضر در لوکیشنى در کرج در حال تصویر بردارى است.
سریال «بچه مهندس

تهیه کننده مجموعه «بچه مهندس»، درباره آخرین مراحل ساخت این سریال 

گفت: فاز دوم سریال 85 درصد تصویربردارى شده است و به دلیل آنکه مراحل 

شن ها هر روز تغییر مى کنند. در حال حاضر 
پایانى را پشت سر مى گذاریم، لوکی

عوامل مشغول تصویربردارى در کرج هستند.

ه تا فاز دوم و فاز سوم ســریال بدون وقفه 
ســعید ســعدى افزود: قرار شــد

تصویربردارى شود تا با انجام مراحل فنى به روى آنتن شبکه 2 برود؛ اما زمان پخش 

فصل دوم و سوم سریال هنوز مشخص نشده است. وى همچنین درباره بازیگران جدیدى که 

 اوسیوند و نسرین نکیسا آخرین بازیگرانى 
ل پیوستند، اظهار کرد: مریم کاویانى، على

به سریا

ه به این مجموعه در فاز دوم اضافه شده اند.
هستند ک

گفتنى است؛ داستان ســریال «بچه مهندس» به کارگردانى على غفارى در تاریخ معاصر و 

در سه فاز کودکى، نوجوانى و جوانى شخصیت اصلى براى شبکه 2  سیما سپرى مى شود.

حمیدرضا ماهى صفت، نامى آشناســت که دغدغه اش 
شــادى و خنده مردم در روزهاى سخت زندگى است. 
با چهره هنرى حمیدرضا ماهى صفت تمامى مردم اعم 
از پیر و جوان آشنا هســتند اما کمتر کسى با بُعد دیگر 
فعالیت وى در حوزه ترویج نمــاز که مهمترین دغدغه 
دین ماســت آشــنایى دارد. ماهى صفت که تنها مرکز 
چاپ و انتشار کتاب آموزش نماز به صورت رایگان در 
جهان را راه اندازى کرده است، تاکنون سه بار به عنوان 
رکورددار جهانى اهداى کتــاب آموزش نماز  نامش در 
ســال هاى 2011 و 2013 و 2015در کتاب گینس به 

چاپ رسیده است.
وى با اشاره به اینکه از ســال 1380 تنها مرکز چاپ و 
انتشار کتاب آموزش نماز به صورت رایگان را براى اولین 
بار در جهان راه اندازى کردم، گفت: معموًال هنرمندان 
و افرادى که چهره هستند در جامعه تأثیرگذارى بیشتر 

مى توانند بر مردم داشــته باشند که متأسفانه  عده اى از 
این افراد خود را وســیله تبلیغات موارد بى ارزشى قرار 

داده اند.
وى توصیه اى هم به سلبریتى ها داشت و گفت: روزى 
مرحوم عــزت ا... انتظامــى در جمع ســه هزارنفرى 
اهالى ســینما در وزارت کشــور روى ســن خطاب به 
بازیگران گفت: «قدر شــغلتان را بدانیــد و خودتان را 
زیاد خرج نکنید.»؛ مــن آن روز به وضــوح مى دیدم 
که از این ســه هزارنفر، 30نفر هم معنى و مفهوم این 
نصیحت را نفهمیدند. حال منظورم مستقیم به کسانى 
اســت که خودشــان را ســلبریتى مى دانند و چون به 
واسطه  آرایش خودشان را زیبا وخوشتیپ مى بینند، پس 
فکر نکنند که صاحب نظر و کارشناس مسائل سیاسى، 
اجتماعى، فرهنگى، هنرى، اقتصادى و مذهبى هستند.

ماهى صفت ادامه داد: دائم به دولت انتقاد مى کنند و یا 

متأسفانه گاهى اصل دین را هدف اظهارنظرهاى خود 
قرار مى دهند و فکر مى کنند االن دولت و نظام عوض 
مى شود و گروه بعدى مدال شــجاعت روى سینه شان 

نصب مى کند.
وى با اشــاره به اینکه چــرا باید این آقایان و بیشــتر 
خانم هاى بازیگــر جورى رفتار کنند که هر کســى به 
خودش اجازه بدهد که همیشــه در فضــاى مجازى 
کلمه ســلبریتى با تعابیر دیگر همراه شود، گفت: چرا 
ســرتان به کار خودتان نیست؟ چرا براى دیده و مطرح 
شدن دست به هرکارى مى زنید؟ واقعًا چهار تا الیک و 
 فالوور اینقــدر ارزش دارد که یک روز ســبز، یک روز 

بنفش مى شوید؟
وى با بیان اینکه جوانان باید حواسشــان جمع باشــد 
چراکه در هــر جامعه اى مشــکالت وجــود دارد که 
متأســفانه در یک برهــه پررنگ تر مى شــود اما همه 

اینها گذراســت، گفت: مواظب باشید گول حرف هاى 
بعضى از این سلبریتى ها که خودشان را نخود هر آش
 مى کننــد نخوریــد و نگذاریــد بــرروى عقایدتان 

تأثیر بگذارد.
ماهى صفت ادامــه داد: بدانید اگر آنها یک روز مى آیند 
از عده اى گورخواب که عمرى بى مســئولیت، معتاد، 
خالفکار و تن پرور بود ه اند حمایت مى کنند، دلسوز مردم 
نیســتند؛ چرا هیچ وقت داد از شهادت هاى دلیرمردان 
نزده اند؟ یــا مى آیند در مــاه محرم اعــالم مى کنند
 پول هاى خود را خــرج نذرى نکنیــد آن را خرج فقرا 
و نیازمنــدان کنید  امــا نمى دانند همیــن نیازمندان و 
فقرا هســتند کــه پول هایشــان را خرج نــذرى امام 
حسین(ع) مى کنند وگرنه امثال شــما سلبریتى ها که 
پول هایتــان خرج ســفرهاى خــارج و خوش گذرانى 

مى شود.

حمله تند حمیدرضا ماهى صفت به سلبریتى ها: 

چرا سرتان به کار خودتان نیست؟

بازیگرانىمثلرؤیا تیموریان، لیال اوتادى، حسین
مهرى، مرتضى على عباس میرزایى، محمد 

حمزه اى، ارشا اقدسى، رضا اکبرپور، بهرام
ابراهیمى، مونا کرمى، کیوان ساکت اف، 

جوانه دلشاد، محمد ساربان، تورج 
فرامرزیان، پردیس منوچهرى،

مهرنوش مقیمــى، علیرضا 
لبیبیان و حمیدرضا متقى 

یک بازیگر لبنانى در  و
آن بــه ایفاى نقش 

سسسسریال «بچه مهپرداخته اند.
تهیه کننده
گفت: فاز
پایانى را

عوامل مش
ســعید سـ
تصویربردارى شو
فصل دوم و سوم سریال ه
ک به سریال پیوستند، اظهار
هستند که به این مجموعه
گفتنى است؛ داستان ســر
در سه فاز کودکى، نوجوانى

ماجراى ادامه دار

 بهاره رهنما و «بچه مهندس» 

آلبوم «ابراهیم» با صداى محسن چاوشى پس از گذشت 
یک ماه از زمان انتشارش، بیش از دو میلیارد تومان فروش 

کرد.
تهیه کننده آلبــوم «ابراهیم» 
جزئیاتى از میزان فروش این اثر 
را اعالم کرد که نشان مى دهد 
آلبوم پر حاشیه چاوشى با فروش 

میلیاردى همراه شده است.
هادى حســینى یک ماه پس 
از انتشــار آلبوم جدید محسن 
چاوشــى بیان کرد: استقبال از 
پیش فــروش اینترنتــى آلبوم 
«ابراهیم» بســیار جالب توجه 
بود و حدود 150 هزار نسخه از 
آلبوم به صورت اینترنتى و پیش 

از انتشار اثر پیش فروش شد.
این تهیه کننــده درباره فروش 
فیزیکى آلبــوم «ابراهیم» به 

سایت موسیقى ما گفت: چند عامل بیرونى مثل حذف دو 
قطعه مهم آلبوم در نسخه فیزیکى و شرایط اقتصادى مردم 
کمى به فروش فیزیکى آلبوم آسیب زد. عالوه بر این ما 

اولین آلبوم را در اوج شرایط بد بازار و نبود مواد اولیه منتشر 
کردیم و بنا به شرایطى که پیش آمده بود و همه قیمت هاى 
تولید و مواد اولیــه تهیه آلبوم 
موسیقى چند برابر شده بودند، 
به ناچار کمــى قیمت ها را باال 
بردیم. همه این شرایط باعث 
شد آمار فروش نسخه فیزیکى 

کمى نوسان داشته باشد.
وى افــزود: پخــش آلبوم در 
سراسر ایران در بهترین حالت 
انجام شد و تعداد دقیق فروش 
نســخه فیزیکى حدود دو ماه 
بعد و پس از جمــع آورى همه 
نسخه هاى باقیمانده مشخص 

خواهد شد.
هادى حســینى افــزود: آلبوم 
«ابراهیــم»  تا ایــن لحظه بر 
اساس جمع بندى هاى شرکت 
پخش، بیش از دو میلیارد تومان فروش داشته و پیش بینى 
مى شود تا آخرین مرحله جمع آورى آلبوم، این رقم به چیزى 
حدود سه میلیارد تومان برسد. البته که این میزان فروش 
بسیار مطلوب است و از استقبال ویژه دوستداران موسیقى 
از آلبوم حکایت دارد. ولى مشخصًا حذف دو قطعه مهم از 
آلبوم در نســخه فیزیکى باعث شد پیچیدگى هایى براى 

عرضه این نسخه به وجود بیاید.

محسن چاوشى 2 میلیارد تومان فروخت

سایه لیال بر 
 «مردى بدون سایه»

پخش سریال «حوالى پاییز» امسال سریال پلیسى جدید پخش نمى  شود!
بعد از «دلدادگان»

محیا حمزه
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نصف جهــان تیم فوتبال ســپاهان براى رویارویى با نساجى مازندران در 
مرحله یک هشتم نهایى خود را آماده مى کند.

 تیم فوتبال سپاهان در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى فردا (جمعه -13 
مهرماه- از ساعت 18 و 15 دقیقه) و با قضاوت علیرضا فغانى و در ورزشگاه 
نقش جهان میزبان تیم فوتبال نساجى مازندران خواهد بود. از همین رو 

شاگردان قلعه نویى تمرینات خود را در زمین تمرین اختصاصى 
باغ فــردوس در روزهاى اخیر دنبال کردنــد و امروز هم 

آخرین تمرین آنها برگزار مى شود. سپاهانى ها سیاوش 
یزدانى را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند. اینطور 

که از اردوى ســپاهان خبر مى رسد ممکن است 
این بازیکن در مدت تعطیالت مســابقات لیگ 
برتر بتواند خود را به ترکیب تیم برساند و براى 

سپاهان به میدان برود.
تیم هاى سپاهان و نساجى به ترتیب با برترى 
مقابل شهردارى ماهشــهر و شاهین لردگان به 

مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى رسیده اند. 
از نکات ویژه این دیدار اولیــن رویارویى قلعه نویى 

و نکونام در قامت ســرمربى اســت که بر جذابیت هاى این دیدار 
مى افزاید.  

جواد نکونام، بازیکن اســبق تیم اســتقالل تهران که در روزهاى پایانى 
فوتبال خود و زمان قرارگیرى قلعه نویى در نیمکت آبى پوشان به این تیم 
نقل مکان کرده بود، به دلیل برخى دلخورى ها از کادر فنى، تیمش را ترك 

کرد و به کویت رفت.
اگرچه این دلخورى کاپیتان اسبق تیم ملى با  قلعه نویى پایان کار نبود و 
بعدها کارشان به دادگاه و دادگاه کشــى نیز کشیده شد و در پایان با تبرئه 
نکونام در دادگاه و پس گرفتن شکایتش از سرمربى سابق به خیر و خوشى 

پایان یافت ولى رودرویــى این دو در 
ورزشــگاه نقش جهان مى تواند نوعى 

تسویه حســاب دو جانبه در مستطیل سبز 
باشد.  چرا که شاید این بار در دادگاه نقش جهان 

تبرئه اى براى نکونام در کار نباشد.
قرعه نساجى قائم  شهر زمانى در 

دو بازى جام حذفى ( 13 مهر) و لیگ برتر 
(27 مهر) به سپاهان خورد که این تیم تازه 
وارد لیگ برتر به دلیل نتایج ضعیفش در 
هشت بازى لیگ برتر که 6 امتیاز را در 
کارنامه اش اندوخته، حال و روز خوشى 
ندارد و بر عکس سپاهان با برد هفته هاى 
اخیر لیگ برتر در رده دوم جدول قرار گرفت 

و روزهاى خوشش را تجربه مى کند.
بدشانسى نساجى قائمشهر در این قرعه بد نیم فصل اول که 
رویارویى روزهاى اول تجربه اش در لیــگ برتر را با تیم هاى 
قلدرى چون ذوب آهن، پرسپولیس، اســتقالل تهران، ساپیا 
و سپاهان شــروع کرد، باعث شــد تا نتایج ضعیف در برابر این 
تیم هاى مدعى حتى هــواداران متعصب را نگران کند و این پشــتوانه بد
 نمى تواند  خبرخوبى در آستانه دیدار حساس در نقش جهان براى نکونام باشد.

سپاهان که در لیگ برتر شرایط به مراتب بهترى نسبت به نساجى دارد پس 
از چند سال ناکامى در صعود به مراحل جام حذفى، این بار عزم خود را جزم 
کرده تا جزو مدعیان این جام باشد. در طرف مقابل هم نکونام و شاگردانش 
که بعد از این دیدار بار دیگر در لیگ برتر هم باید به مصاف سپاهان بروند با 
همه مصائبى که گفتیم قصد ندارند از پیش بازنده باشند و مطمئناً براى یک 

نمایش قوى خود را آماده مصاف با سپاهان مى کنند.

ورزشگ
همین رو 
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ى
ه
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)

بدشان
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سپاهان- نساجى در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى

 این بار تبرئه اى در کار نیست!

ســعید آذرى در خصوص جلسه کمیته انضباطى باشگاه 
ذوب آهن براى مسلمان، آخرین وضعیت این بازیکن در 
ذوب آهن، تبریک جالبش بــه «برانکو ایوانکوویچ» و... 

گفتگویى انجام داده که در ادامه مى آید.
ابتدا در مورد جلسه کمیته انضباطى 

محسن مسلمان توضیح بدهید؟
با توجه به اینکه من عضو کمیته انضباطى نیستم در جلسه 
حضور نداشــتم، اما به من اطالع دادند که مسلمان در 

جلسه حاضر شده و دفاعیات خود را هم ارائه داده است.
خب وضعیت مسلمان به کجا کشیده 

مى شود؟
مســلمان بازیکن بســیار توانمندى اســت و نمى شود 
توانمندى هاى فنى او را نادیده گرفــت. باالخره ما هم 
انتظاراتى داریم و مى خواهیم مســلمان انتظاراتمان را 

برآورده کند.
چــرا اینقدر در خصوص مســلمان 

سختگیر هستید؟
اگر سختگیرى اى هم انجام مى دهیم جنبه دفاع از حق 
وحقوق خودمان را دارد. باالخره ما یک رسالت اجتماعى 
هم داریم. من نمى خواهم مسلمان نابود شود، پیش از این 
نام هاى بزرگ تر از مسلمان هم در فوتبال ایران داشتیم 

که براى خودشان افسانه بودند اما نابود شدند، چون کسى 
نبود آنها را راهنمایى کند. آن ستاره ها، هم از مسیر فوتبال 
منحرف شدند و هم از مســیر زندگى. حتى نمونه هاى 
خارجى هم داریم که ستاره هاى بزرگ دنیاى فوتبال بودند 
اما همه چیز آنها نابود شد. من نمى خواهم چنین اتفاقاتى 
براى مســلمان بیافتد. باالخره ما یک رسالت اجتماعى 
داریم که باید انجام دهیم. من یک سئوال از شما دارم آیا 
مسلمان از مجاهد خذیراوى با استعدادتر است؟ اما دیدیم 

که مجاهد چطور فوتبالش تمام شد. او باید درس بگیرد.
این نگاه دلسوزانه اى که به مسلمان 

دارید جالب است.
من محسن را دوست دارم اما حاضر نیستم اصولم را هم 
زیر پا بگذارم. مســلمان باید به اصول باشگاه ذوب آهن 
احترام بگذارد و تابع دستوارت مربى باشد. ما از او انتظار 

داریم که برگردد و به شرایط فوتبال خودش برسد.
پس از پیروزى پرســپولیس مقابل 
الســد قطر شما پســتى در یکى از 
شــبکه هاى اجتماعى منتشر کردید 
و در آن از برانکو تشکر کردید، این 
درحالى است که خیلى از مردم فکر 
مى کنند شــما نگاه ضد پرسپولیسى 

دارید؟
مهم نیســت مردم چه فکرى مى کنند، چون من اصول 
خودم را دارم. وقتى یک نفر با این شرایط براى موفقیت 
کشورم قدم برداشته موظف هستم از او تشکر کنم. من نه 
عنادى با آن طرفى ها دارم و نه دلبستگى به این طرفى ها! 
بلکه وظیفه خــودم را انجام مى دهم. برانکو، ســرمربى 
تیم ملى ما بود و انسان بزرگى است. با توجه به اتفاقاتى 
که براى پرسپولیس رخ داده، بســته بودن پنجره نقل و 
انتقاالتى این تیم و آسیب دیدن ستاره هاى این تیم، برانکو 
مانند یک فرمانده به بهترین وجه لشکرش را فرماندهى 

مى کند که این براى من بسیار قابل احترام است.
باتوجه به اینکه ذوب آهن تجربه تلخ 
از دست دادن قهرمانى لیگ قهرمانان 

آ ســیا را دارد، آیــا امــکان دارد به 
پرسپولیسى ها در صورت فینالیست 

شدن مشاوره بدهید؟
برانکو آنقدر بزرگ است که بتواند پرسپولیس را راهنمایى 
کند اما اگر گرشاســبى بخواهد با کمال میل به او کمک 
مى کنم. من به هواداران پرســپولیس و هــم هواداران 
استقالل بابت پیروزى هاى شب گذشته شان (سه شنبه 

شب) تبریک مى گویم.
خیلى جالب اســت که خیلى تعلقات 

رنگى ندارید.
باز هم اعالم مى کنم همه هواداران همه تیم ها براى من 
محترم هستند. من هیچ گرایش رنگى ندارم اما از گفتن 

حقایق هم ابایى ندارم.

نصف جهان  همانطور کــه در خبرهاى دیروز خواندید، 
رامین رضاییان، مدافع راست فصل گذشته تیم اوستنده 
بلژیک که به واسطه عملکرد خوبش توانست همراه با 
تیم ملى به روسیه برود و در جام جهانى نیز بازى کند، 
حاال دیگر جایــى در تیم ملى نــدارد. رضاییان در جام 
جهانى در پست دفاع راست پاى ثابت ترکیب تیم ملى 
بود و عملکرد خوبى هم داشت اما بعد از این تورنمنت 
بزرگ با هیچ تیم باشگاهى قرارداد امضا نکرد تا زمینه 
براى خط خوردنش از تیم ملى فراهم شود. رضاییان در 
اردوى قبلى تیم ملى و بازى با ازبکســتان هم حضور 

داشت اما در فهرست جدیدى که «کارلوس کى روش» 
اعالم کرده نامى از او دیده نمى شــود تا به نظر برســد 

نداشتن باشگاه دلیلى براى حذف او شده است.
این ســتاره فوتبال بعد از فســخ قراردادش با اوستنده 
تاکنون با هیچ باشگاهى قرارداد نبسته و گفته مى شد که 
در اردوى قبلى کى روش به او اعالم کرده تا زمانى که 
باشگاه نداشته باشد دعوت نمى شود. درباره او همچنین 
گفته مى شد با مسئوالن تراکتورسازى به توافق رسیده 
اما این توافق هیچگاه قطعى نشد تا رضاییان تنها ستاره 
تیم ملى در جام جهانى باشــد که باشگاه ندارد و همین 
موضوع دلیلى براى خط خوردنش از تیم ملى شده است.
این در حالى است که قبل از جام جهانى اشکان دژآگه 
حدود یکســال با هیچ باشــگاهى قرارداد نداشت و به 

صورت اختصاصى تمرین مى کرد اما کى روش همواره 
او را دعوت مى کرد و حتى این بازیکن را به جام جهانى 
روســیه هم برد. حاال اما درباره رضاییان، سرمربى تیم 
ملى موضع متفاوتى را در پیش گرفتــه و او را خط زده 
است. شاید در شرایط فعلى تنها راه رضاییان براى اینکه 
جام ملت هاى آسیا را از دست ندهد، انتخاب باشگاه در 
اسرع وقت باشد. او به عنوان بازیکن آزاد مى تواند به هر 
تیمى بپیوندد و حاال با شــوك خط خوردن از تیم ملى 
رضاییان بیشتر مجاب خواهد شد تا براى یک تیم داخلى 
یا خارجى بازى کند تا بتواند در جام ملت ها پیراهن تیم 
ملى را برتن کند. شرایط براى او سخت شده و شاید این 
شرایط بهترین خبر براى زنوزى و تراکتورسازى باشد که 

بتوانند در این شرایط او را جذب کنند.

نصف جهان  علیرضا مرزبان، مربى سابق پرسپولیس   
که این روزها ســرمربیگرى نفت مسجد سلیمان را 
برعهده دارد اعالم کرد یــک روز قبل از بازى رفت 
نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا در دوحه گفته بود که 
یک رأس گوسفند را براى صعود سرخپوشان تهرانى 
به فینال قربانى مى کند. وى سابقه صحبت هایى از 
این دست را خیلى دارد. او در سپاهان هم گفته بود که 
آرزو مى کند یک روز از عمرش کم شود ولى سپاهان 
را همیشه باالى سر پرســپولیس و استقالل ببیند و 

هیچگاه شاهد قهرمانى این دو تیم نباشد!
کامًال مشخص است که مرزبان، شخصى است که 
نباید چنین مواضعى از سوى او را جدى گرفت و نوك 
پیکان قلبش هر زمان بنا به موقعیت هاى مختلف به 

یک سو چرخیده مى شود!

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن درباره جذب رحیم زهیوى 
و گلى که این بازیکــن در دیدار با صنعــت نفت آبادان 

به ثمر رساند تصریح کرد: 
همانطور که قبًال گفته بودم 
دنبال مهاجمــى بودم که 
بتواند انتظارات را برآورده 
کند. زهیوى هم توانست 
در اولیــن حضــور خود با 
پیراهن ذوب آهن مثمرثمر 
ظاهر شود.  من واقعًا از او 
انتظار دارم و او هم انتظار 
مرا بــرآورده کــرد. او در

 ثانیه هاى پایانى بازى، گل بســیار مهمــى براى ما زد. 

تمرینات بازیکنان براى من مهم است و امیدوارم زهیوى 
بتواند خیلى زود خودش را با تیم جدیدش وفق دهد.

نمازى در پایان خاطرنشان 
کرد: در طــول تعطیالت 
پیش رو تمرکز خود را براى 
حل مشکالت فنى تیم به 
کار بسته ایم تا همانطور که 
شایسته ایم نتیجه بگیریم. 
مشــکل گلزنى تیــم باید 
هرچه زودتر حل شود که به 
شخصه خوشبین هستم به 
زودى با تمریناتى که داریم 

این مشکل رفع مى شود. 

مرزبان را جدى نگیرید!
«برانکو ایوانکوویچ» دو پله ســقوط کــرد اما امیر 

قلعه نویى بــا 15 پله صعود 
مواجه شد.

 جدید تریــن رده بنــدى 
بهتریــن مربیــان فوتبال 
جهــان توســط ســایت 
لدرنکنیــگ»   «کالب ور
اعــالم شــد کــه برانکو 
ایوانکوویچ با 2288 امتیاز 
دو پله سقوط کرد و در رده 
228 مربیــان جهان جاى 
گرفت اما امیــر قلعه نویى، 
سرمربى سپاهان با 1677 

امتیاز از رده 321 تا 306 باال آمد و 15 پله صعود کرد.

على دایى، سرمربى تیم سایپا، 575 امتیاز گرفت و از 
رده 646 تا 649 یعنى سه 

پله سقوط کرد.
در ایــن گزینش همچنین 
«ارنستو والورده»، سرمربى 
بارســلونا با 14501 امتیاز 
در رده نخســت بهتریــن 
مربیان جهان قرار گرفت. 
«زین الدیــن زیــدان»، 
سرمربى فصل گذشته رئال 
مادرید با 13536 امتیاز در 
رده دوم قرار گرفت. «دیگو 
سیمئونه» از اتلتیکومادرید 

هم با 13306 امتیاز صاحب پله سوم شد.

سقوط برانکو، صعود قلعه نویى
گلر ذوبى ها پس از عدم حضــور در اردوى قبلى، یک بار 
دیگر توسط ســرمربى تیم ملى به اردوى تیم ملى دعوت 
شــد. یکى از دروازه بــان هاى مورد اعتمــاد «کارلوس 
کى روش» در ســه ســال اخیر رشــید مظاهرى است. 
دروازه بان تیم ذوب آهن پیش از اردوى اخیر تیم ملى توسط 
کى روش دعوت شد اما او پس از حضور در اردو و معرفى 
خود به سرمربى تیم ملى، به دالیلى که مشکالت شخصى 
عنوان مى شد از اردو خارج شد و با اجازه کى روش، تمرینات 
تیم ملى را ترك کرد. در این میــان حرف و حدیث هایى 
مبنى بر عدم دعوت مظاهرى به تیم ملى به گوش مى رسید 
اما مرد پرتغالى فوتبال ایران باز هم نام گلر ذوبى ها را در 
لیست خود قرار داد تا او یک بار دیگر راهى اردوى تیم ملى 
شود. رشــید به همراه بیرانوند و عابدزاده و حسینى، چهار 
دروازه بان حاضر در اردوى پیش روى تیم ملى خواهند بود.

رشید مظاهرى به تیم ملى بازگشت
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

سختگیریمان به نفع مسلمان است

رامین روى مین!

از زهیوى انتظار دارم

برنامه هفته دهم لیگ برتر با تقابل سایپا و پرسپولیس در 
تاریخ سوم آبان اعالم شده است. این در حالى است که 
شــاگردان «برانکو ایوانکوویچ» با صعود به مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا، روز اول آبان باید به مصاف 
السد در بازى برگشت بروند و با این شرایط به نظر مى رسد 
سازمان لیگ بازى این تیم مقابل سایپا در تاریخ سوم آبان 

و 48 ساعت بعد از بازى برگشت مقابل السد را به تاریخ 
دیگرى منتقل کند. پرسپولیس چهار روز قبل از جدال با 
السد در اســتادیوم آزادى نیز باید در همین ورزشگاه به 
مصاف پیکان برود و هنوز مشــخص نشده این دیدار با 
توجه به حساسیت جدال آسیایى سرخپوشان به تعویق 

خواهد افتاد یا خیر.

پرسپولیس - سایپا قطعاً لغو مى شود

مالک باشــگاه تراکتورسازى دســتور داد تا فرزند مرحوم 
جواد محمدپور، هوادار متعصب 
تراکتورســازى که در اتفاقى 
ناگوار در جریــان دیدار مقابل 
استقالل خوزستان دار فانى را 
وداع گفت بــه آرزویش براى 
پیوستن به باشــگاه پرشور ها 
جامه عمــل بپوشــاند. على 
محمدپــور فرزند ایــن یادگار 
هشت سال دفاع مقدس اخیراً 

در مصاحبه اى، گفت: دوست دارم یکى از آرزو هاى پدرم را 

برآورده کنم که دوست داشت بازیکن و فوتبالیست بشوم و 
در استادیوم یادگار امام(ره) بازى 
کنم. من هم تــالش مى کنم تا 

آرزوى او را برآورده کنم. 
 زنوزى مالک باشگاه تراکتورسازى 
به مدیران باشــگاه دستور داد تا 
اقدامات الزم بــراى عضویت او 
در آکادمى باشگاه صورت گیرد 
و مسئوالن باشگاه نیز از او دعوت 
کردنــد تا به عضویــت آکادمى 

فوتبال باشگاه تراکتورسازى در بیاید.

زنوزى و تحقق یک آرزو
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ستطیل سبز 
گاه نقش جهان 

ىنکونام در کار نباشد.
نساجى قائم  شهر زمانى در

3 بازى جام حذفى ( 13 مهر) و لیگ برتر 
(27 مهر) به سپاهان خورد که این تیم تازه 
وارد لیگ برتر به دلیل نتایج ضعیفش در 
6هشت بازى لیگ برتر که 6 امتیاز را در 
کارنامه اش اندوخته، حال و روز خوشى 
ندارد و بر عکس سپاهان با برد هفته هاى 
ر لیگ برتر در رده دوم جدول قرار گرفت 

ى خوشش را تجربه مى کند.

باز
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مزایده
اجراى احکام مدنى شــعبه 20 حقوقى اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى 
درخصوص پرونــده اجرائــى 962162 ج 20 آقاى مجید شــعبانى علیه آقاى 
علیرضا ســوهانکار با قیمومت مهدى ســوهانکار اصفهانى به آدرس: اصفهان 
خیابان شــریف واقفى بن بســت خجســته پالك 176 مبنى بــر مطالبه مبلغ 
5/535/077/431 ریــال بابت اصل خواســته و هزینه هاى دادرســى در روز 
پنجشــنبه مورخ 97/08/10 از ســاعت 8 صبح در محل این اجرا (اصفهان بین 
خیابان آتشــگاه و خیابان میرزا طاهــر مجتمع قضایى شــهید مطهرى) جهت 
فروش خودروى ذیل که توســط کارشناس رسمى دادگســترى جمعًا به مبلغ 
220/000/000 ریال ارزیابى گردیده است و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده است برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده مى 
توانند به نشــانى: اصفهان- جاده اتوبان فرودگاه پارکینگ غدیر از آن بازدید و 
با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده شــرکت نمایند باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناس: وانت مزدا 2000 به شماره شهربانى 
13 ایران 17 ل 618 مدل 1387 به رنگ نقره اى و آبى متالیک به شماره شاسى 
13979 و شماره موتور 532947- از خودرو بازدید گردید اسناد و مدارك رویت 
نگردیده موتور و گیربکس خاموش بوده باترى خوابیده بود الســتیک ها ٪30 
سالم بدنه کًال خوردگى دارد- قیمت کارشناس خودرو با توجه به مدل و وضعیت 
ظاهرى آن در بازار روز امروز جهت فروش بصورت مزایده مبلغ 220/000/000 
ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 255114 دادو رز اجراى احکام شــعبه 20 حقوقى 

اصفهان/7/311
ابالغ وقت دادرسى

خواهان ابراهیم سوارى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه وجه به 
طرفیت خوانده کریم عادلى فر به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 
441/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 1397/08/28 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 259213/ م الف شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/315
 اخطار اجرایى

شــماره 523/96 به موجب راى شــماره 128/97 تاریخ 1397/03/02 حوزه 
6(ویالشهر) شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه اسداله میرزایى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دومیلیون و هفتصد هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه 
و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 1395/06/10 لغایت اجراى کامل دادنامه در 
حق محکوم له  و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق 
صندوق دادگسترى.محکوم له: لیال عباسى با وکالت آزاده معین به نشانى: نجف 
آباد – خ 17 شهریور شرقى– حداصل بیمارستان و چهارراه مولوى نبش کوچه 
یزدانى دفتر وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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. 259158/م الف-شعبه ششم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/316
 ابالغ رأى

شماره پرونده 348/96 شماره دادنامه 202-97/04/13 خواهان: رسول حسین 
هاشمى  فرزند رضا  ساکن: دهق – خ مطهرى – کوى مهدیه خوانده: 1)محمد 
صادق لطیفى 2)رضا حسین هاشمى فرزند حسنعلى  ساکن: 1)تهران – بومهن 
– ســولفان1 2) دهق خ مطهرى کوى مهدیه پ 129 خواســته: تقاضاى الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال وجه یک فقره چک قاضى شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دادخواست رسول حسین هاشمى  
فرزند رضا  مقیم دهق به طرفیت آقایان  محمد صادق لطیفى مقیم تهران و رضا 
حسین هاشمى فرزند حســنعلى  مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ شصت میلیون 
ریال تاخیر تادیه و هزینه دادرسى به استناد یک فقره چک به شماره 338547 بر 
عهده بانک انصار به تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه نود و چهارو به مبلغ مذکور 
وگواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به مبلغ مذکــور و به تاریخ یکم تیر ماه 
نود و چهار با این توضیح که خواندهى ردیــف اول صادر کننده خواندهى ردیف 
دوم ضامن مى باشــد نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه خواندگان 
به میزان خواسته داللت داشــته و نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار از روند 
دادرسى  در جلسه رســیدگى مقرر حضور نیافته و نســبت به دعوى و مستندات 
آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده و دلیلى بر برائــت و ذمه خویش اقامه نکرده 
اند لذا قاضى شورا با استصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده 
مستندا به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249  قانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفســاریه ى آن و مواد 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى  و انقالب در امور مدنى راى بر 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال بابت اصل 
دین و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشــتصد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر  تادیه بر میناى نرخ تورم 
اعالمى توســط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان 
وصول آن براساس محاسبه ى صورت گرفته توسط واحد اجراى احکام در مرحله 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. امــا در رابطه با مطالبهى 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نســبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه 
نامبرده ضامن بوده و نه صادر کنندهى چــک و به موجب تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور  چک،دارندهى چک صرفا مى تواند محکومیت صادر کننده آن را 
به پرداخت خسارت وارده مطالبه نماید بنابراین خواهان در مطالبه مذکور محق 
نبوده مســتندا“ به ماده 197 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى  و انقالب 
در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مــى نماید این راى غیابى 
بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش 
مهردشت مى باشــد. 257208/م الف، قاضى شعبه اول شــوراى حل اختالف 

مهردشت/7/317
اجراییه

 اجرائیه شماره 9710423730400161  شماره پرونده: 9709983730400269 
شماره بایگانى شعبه: 970271 مشخصات محکوم له: جواد عادل نیا نجف آبادى 
فرزند قربانعلى نشــانى: استان اصفهان – شهرســتان نجف آباد – شهر نجف 
آباد- خ قدس مرکزى- قبل از دفتر هواپیمایى هما- ســاختمان زبان کوشش 
واحد سوم کدپستى 8517716777  مشــخصات محکوم علیه حسین شیرین  
فرزند اســماعیل به نشــانى مجهول المکان. وکیل محکوم له: محدرضا پاینده 
نجف آبادى فرزند احمد به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- نجف 
آباد-  خیابان 17شهریور شــرقى- کوى بهار- کوى صفرى. محکوم به: بسمه 
تعالى بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709973730400634 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 500/000/000 
بابت اصل خواسته و خســارت تاخیر و تادیه ازتاریخ 1396/09/29 لغایت اجرا و 
مبلغ 15/660/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 27/000/000 ریال بابت حق 
الوکاله درحق محکوم له و مبلغ 26/350/000 ریال بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر 
دیگر دراموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى حکم، حبس 

تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 260060/ م الف مجتبى گلفامى- مدیردفتر شــعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/7/318
 حصروراثت 

حســن امینى داراى شناسنامه شــماره 1071 به شــرح دادخواست به کالسه 
870/97 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مرادعلى امینى کهریزســنگى بشناســنامه 839 در تاریخ 
1397/04/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. حســن امینى ش ش 1071 ، 2. بیگم امینى ش ش 
11072 ، 3. رضا امینى ش ش 1073 ، 4. زهرا امینى کهریزسنگى ش ش 109 
، 5. حسین امینى کهریزســنگى ش ش 28 6.على امینى کهریزسنگى ش ش 
31 7.شهربانو امینى کهریزسنگى ش ش 44 8.امیر امینى کهریزسنگى ش ش 
6523 (فرزندان متوفى)، 6. معصومه براتى کهریزســنگى ش ش 24 ، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 260043/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/7/319
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- داود رشیدى دادخواستى 
بطرفیت خدا رحم رضایى خو به خواســته مطالبه تقدیم که جهت رســیدگى به 
این شعبه ارجاع و به کالســه 1526/96 ثبت گردیده نظربه اینکه خوانده فوق 
الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حســب درخواست خواهان و 
موافقت شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى 
و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده دعوت مى گردد که 
درجلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 1397/08/19 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر 
شوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب 
و ازطرف شــورا تصمیم اتخاذ خواهد شــد. 260017/ م الف- دبیر شوراى حل 

اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر در یزدانشهر/7/320
 اخطار اجرایى

شــماره 751/96 به موجب راى شــماره 136/97 تاریخ 1397/03/05 حوزه 
6(ویالشهر) شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه مجید رضاخانى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و شصت 
هزار ریال عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبرو حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 1389/12/15 و 1389/12/25 لغایت اجراى 
کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى.محکوم له: احمد شیرزاد خانى 
با وکالت اسداله طالبى به نشــانى: نجف آباد – خ 15 خرداد مرکزى – ابتداى 
خیابان دفتر وکالت ، ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء 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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 259075/م الف-شعبه 

ششم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/7/321
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000274/1 شماره بایگانى پرونده: 9700344 
شماره آگهى ابالغیه: 139703802133000044 - بدین وسیله به آقایان عبداله 
جمالى فرزند رحیم مقیم: نجف آباد امیرآباد خیابان خلیلى خیابان شــاهد کوچه 
نگار پالك 10 . که برابر گواهى مأمور مربوطه آدرس تعیین شده ناقص و شناخته 
نگردیده ابالغ مى گردد که بانک اقتصاد نوین شعبه نجف آباد به استناد قرارداد 
بانکى شماره 137111547491411 مورخ 1394/11/04 تنظیمى در آن بانک 
براى وصول مبلغ ســى صد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد وچهل و ســه هزار و 
ششصد وپنجاه و هشت ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد در پرداخت 
تا تاریخ 1397/01/15 و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ دویســت و شصت و پنج 
هزار و سیصد و پنجاه و شش ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب 
درخواست صدور اجرائیه عله شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9700344 
در این واحد صادر و مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رســمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه براى اطالع شما درج 
و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در 
روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد ظرف مدت ده روز باید نسبت 
به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت عملیات اجرایى 
علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 
شد. 258782/م الف- فاتحى مدیر واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/ 7/322

 ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709973730100714 شماره بایگانى شعبه: 970190 پرونده 
کالســه: 9709983730100189  شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد تصمیم نهایى شماره 9709973730100714 خواهان: مجتبى هوائى 
ورنوسفادرانى فرزند نادعلى با وکالت خانم آرزو لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله 
به نشانى اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- روبروى سرپرستى بانک ملت کوچه 
فیاضى ساختمان وکیل پایه یک دادگســترى طبقه اول دفتر خانم سمیه ثمین 
فر و آقاى على لطفى فتح آبادى فرزند سیف اله به نشــانى: اصفهان – خ شیخ 
مفید غربى – نزدیک هنرستان فضیلى ساختمان سینا طبقه 4 واحد 8 دفتر وکیل 
سرپرست آقاى بابک کیانى   ، خوانده:آقاى علیرضا کریمى فرزند عبدالحمید به 
نشانى استان مرکزى – شهرستان اراك – اراك – بازنه –روستاى شهباز – خ 
آرامستان منزل علیرضا کریمى کدپستى 3815667135 کدملى 0620106451  
، خواسته ها:1) مطالبه خسارت دادرســى 2)مطالبه وجه چک 3)مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه . دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه درخصوص دادخواســت تقدیمى خواهان: مجتبى هوائى ورنوسفادرانى  
فرزند نادعلى با وکالت آقاى على لطفى و خانم آرزو لطفى بطرفیت خوانده آقاى 
علیرضا کریمى فرزند عبدالحمید بخواسته مطالبه مبلغ دویست و چهل میلیون 
ریال وجه چک شــماره 12142045 عهده پســت بانک و به انضمام خسارات 
دادرســى از توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائــه تصویر مصدق چک فوق 
الذکر و گواهى عدم پرداخت آن بتاریخ 1393/10/01 و نظــر به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى بعمل نیاورده است. دادگاه با احراز 
مدیونیت خوانده مســتندا به مواد 198و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 240/000/000 بابت اصل خواسته و 6/814/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرســى و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان وصول بر اساس نرخ شــاخص تورم  صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى  ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
مى باشد و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان مى باشد. 258213/م الف  احمد شریعتى کمال آبادى- دادرس شعبه اول 

دادگاه حقوقى نجف آباد/7/323
 ابالغ وقت رسیدگى

وقت رســیدگى حقوقى: یک نوبت حداکثر تا تاریــخ 1397/07/08 دریکى از 
روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده 
کالسه 97/140 به این شورا ارسال گردد. کالســه پرونده: 97/140 شعبه دوم 
شوراى حل اختالف مهردشت علویجه(شعبه دوم) وقت رسیدگى:  1397/08/21 
راس ساعت ســاعت 10صبح در محل شــوراى حل اختالف مهردشت(دادگاه 
عمومى مهردشت) خواهان: یونس باقرى فرزند اســماعیل خوانده: حیدر على 
جعفرى فرزند حسن به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم بر 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششــصد هزار تومان به شرح متن 
دادخواست با احتساب خسارت هاى قانونى اعم از هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست تا زمان اجراى کامل حکم گردشکار: خواهان 
مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تســلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى 

ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت 
رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور بهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله 
آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 257416/م 

الف، دبیر شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/7/325
 مزایده

در پرونــده کالســه 972033 اجرایــى و بــه موجــب نیابــت شــماره  
9709983640300914 صادره از اجراى احکام مدنــى لنجان محکوم علیهم 
اجرایى 1)همدم اله یارى نوگورانى 2) حاجى خلیلى نوگورانى 3) مرجان خلیلى 
4) مژگان خلیلى محکوم هستند به پرداخت 514 عدد سکه تمام بهارآزادى از ما 
ترك متوفى غالمرضا خلیلى در حق محکوم له فاطمه شهریار نوگورانى با وکالت 
مهدى کریمیان و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى متخب آقاى فیروز عسگرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده 
است. یک دستگاه کامیون کشنده ولوو به شماره انتظامى 837 ع 23 ایران 43- 
اف 12 مدل 1380به رنگ ســفید – ظرفیت 96 تن – نوع سوخت گازوئیل ده 
چرخ – وضعیت اتاق در نتیجه تصادف خسارت کلى دیده است و وضعیت موتور 
در نتیجه تصادف جاخورده خسارت دیده اســت به مبلغ 170/000/000 تومان 
ارزیابى گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 
1397/07/29 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 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 مــى گردد. ضمنًا خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 259997/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف آباد/7/326
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمد سیروس دادخواستى به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه 
از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت نیلوفر رحیمى نژاد به شــوراى حل اختالف شعبه 5 
امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 839/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/08/15 ساعت 10 تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان و دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواننده اخطار 
مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 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. 259882/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/7/327
ابالغ وقت رسیدگى

 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى امراله حیدرى 
گاونانى   داد خواستى به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بطرفیت آقاى عیسى 
جهانگیرى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 539/97در 
شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به 
تجویز ماده 73قانون آییین دارســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیر االنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز ســه شنبه  مورخ 
97/8/22ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م. 

الف259647دبیر شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/7/328 
اخطار اجرایى

شماره 95/ 55 مشخصات محکوم علیه: نام: 1-حسن2-شاقلى نام خانوادگى:1-
لک سلطان آبادى-2-طهماسبى گندمکارى نام پدر: شغل:1-کارمند-2- نشانى 
محل اقامت:1-فوالدشهرمحله2b-b-3پالك  1106طبقه دوم -2-مجهول 
المکان مشــخصات محکوم له : نام :هادى نام خانوادگى :صالحى نام پدر: على 
محمد شغل:آزاد نشانى محل اقامت :نجف آبادکهریزك خیابان امام نبش کوى 
6پالك 1واحد2 محکوم به به موجب راى شماره 83تاریخ 95/10/6حوزه شعبه 
ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (به موجب راى شماره ..........

تاریخ.........شعبه.........دادگاه عمومى........ )که قطعیت یافته است.محکوم علیه 
محکوم است به:حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سندو پالك خودروپژو 
پارس بشــماره انتظامى ایران 962/77ى 77 بنام خواهان بابت اصل خواسته 
وپرداخت مبلغ یک میلیون ونهصدوشــصت وپنجهزارریال بابت هزینه دادرسى 
درحق خواهان پرداخت نیم عشــر اجرایى درحق صنــدوق دولت بلحاظ غیابى 
بودن راى به خوانده ردیف دوم اجراى حکم توســط دایره اجرا منوط به معرفى 
ضامن معتبراز ســوى محکوم له مى باشد.لذامستندابه ماده 89ناظربه بند4ماده 
84قانون آئین دادرسى مدنى به خوانده ردیف اول قرار رد دعوى خواهان صادره 
اعالم مى نمایدراى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى مى باشد. ماده 
34قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد،محکو علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفادآن را به موقع اجراءبگذاردیا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهدیا مالى معرفى کندکه اجراى حکم واستیفامحکوم به ازآن میسر 
باشــد ودر صورتى که خودرا قادربه اجراى مفاداجرائیــه نداند،بایدظرف مهلت 
مزبورصورت جامع دارایى خودرابه قسمت اجراتسلیم کندواگر مالى ندارد،صریحا 
اعالم نماید. م الف:259121 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان/ 7/329 
ابالغ اخطاریه 

نظر به اینکه خانم ناهید بابائى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى فرود 
مشرفیان  به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 97 / 318 ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 20 / 8/ 97 ساعت 9:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت 
رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید.. 257746 /م الف مســئول دفتر شعبه 11حقوقى شــوراى حل اختالف 

شاهین شهر/7/330 
احضار متهم 

به شرح محتویات پرونده کالسه 970791ك 102دادگسترى شاهین شهر آقاى 
محمدامیررسولى فرزندمحمدفعالمجهول المکان متهم است به مداخله دراموال 
توقیفى ازطریق فروش خودرو توقیف شــده که تحت پیگردقانونى مى باشــد 
وبراى روزسه شنبه مورخ 97/9/6ســاعت 9صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده 
فلذابه اســتنادماده 344قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت دریکى 
ازروزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى وابالغ مى گرددتا متهم شخصا یاهمراه یک 
نفرازوکالى رسمى دادگسترى دردادگاه حاضروازخوددفاع نماید. درغیراینصورت 
اقدام قانونى به عمل خواهدآمد  م الف 257790دادرس شعبه 102دادگاه کیفرى 

2شاهین شهر /7/331 
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى / خانم منصوراحمدى  دادخواســتى مبنى بر مطالبه   
به طرفیت آقاى / خانم رودکریمى  به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 96 / 
643 ش 2 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 20 / 8/ 97 ســاعت 20 / 4 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د . م تاریخ فوق االشعاریک نوبت درروزنامه منتشرتاچنانچه خوانده مطلع 
گردید  از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. 257832 /م الف مدیر دفتر شعبه 

2 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر / 7/332 
اخطار اجرایى

محکوم علیه ورثه مرحوم مجید صاحب کرم 1- عصمت وکیلى ســهرفروزانى  
2- زهره ابراهیمى  3- زهراصاحب کــرم – 4- حمیدصاحب کرم هرچهارنفر 
مجهول المکان محکوم له : هوشنگ طاهرى  ف : احمد نشانى : شاهین شهر  - 
خ امام على فرعى 2 پ 23- محکوم به : بموجب راى شماره 225 تاریخ 97/4/25 
حوزه دهم حقوقى  شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهرکه طى دادنامه 
شماره – مورخه – شعبه – قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به : 
حضوردریکى ازدفاتراسنادرسمى جهت فراهم نمودن مقدمات وانتقال سندرسمى 
یک دســتگاه خودروى سوارى پیکان به شــماره انتظامى جدید 873د77ایران 
13بااحتســاب مبلغ 163/000ریال هزینه دادرسى والصاق تمبر بنام محکوم له 
وهزینه اجراى حکم که برعهده محکوم علیهامى باشــد ماده 34 قانون اجراى 
احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده ر وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر مى باشد  
ودر صورتى که خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند  واگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید .  257824 /  م الف مجتبى رضوانى – قاضى شــعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/  7/333 
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شــماره پرونده : 97 / 271 شــماره دادنامه 410– 10 / 6 / 
97 تاریخ رسیدگى : 10 /6 /97 درخصوص دادخواست دعوى خواهان : مهدى 
روشــن ضمیر ف اکبربه نشــانى گز- برخواربلوارامام ك بــاروپ 2 بطرفیت 
خوانده محمدحســین آقازاده قرهبانى ف معصوم مجهول المکان  به خواســته 
الزام خوانده به تنظیم وانتقال ســند یکدســتگاه خودروى سوارى آریا به شماره 
انتظامى 71838تهران ج مقوم به مبلغ سه میلیون ویکصدهزارریال  به انضمام 
هزینه دادرسى وخســارات وارده . شورا با بررسى وارده . شــورا بابررسى اوراق 
پرونده مالحظه مدرکیه پیوســت ( قولنامه ) که حاکى ازوقوع بیع وانتقال فوق 
االشاره به خواهان است وپاسخ استعالم اداره راهوربه تاریخ 97/4/16به شماره 
83303/50681281که مالکیت موردمعامله رابه نام خوانده اعالم نموده خوانده 
على رغم وصف ابالغ درجلســه حضورپیدا نکردوهیچ گونــه الیحه دفاعیه اى 
نیزارائه ننمودلذا شورادعوى خواهان رامحمول برصحت دانسته وبه استنادماده 
220- 362قانون مدنى خوانده رامحکوم به حضوردریکى ازدفاتراسنادرســمى 
وانجام مراحل قانونى وانتقال یک دستگاه خودروى سوارى آریابه شماره انتظامى 
71838تهران ج به نام خواهان وپرداخت هزینه دادرســى به مبلغ یکصدوسى 
وســه هزارریال درحق خواهان راصادرواعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف 
بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف بیست روزقابل 
تجدیدنظر درمحاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد م الف 257848 قاضى شعبه 

ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/335 
ابالغ مفاد راى افرازى  

نظربه این که خانم مریم الســادات جزائرى سینى فرزند ســیدمحمد به شماره 
ملى 5100074566صادره ازبرخوارتقاضاى افرازسهم مشاعى خودازششدانگ 
پالك 437/30بخش 16ثبــت اصفهان رانموده اند که به موجب راى شــماره 
103/2280/26- 97/6/31تصمیم به رد درخواست افرازپالك فوق صادرگردیده 
است .خواندگان : محمدثابت قدم جزى فرزندابراهیم – زهراتفنگدارگزاصفهانى 
فرزندعزت الــه – شــهین معظــم فرزندامرالــه – مجید علیمــرادى جزى 
فرزندحســنعلى – جوادعلیمرادى جزى فرزندحســنعلى – شهنازشــریفیان 
فرزندعزیزاله – فرنگیس ســلیمى جــزى فرزندعلى – فرامرزیان به شــماره 
ملــى 5110542651- عبدالرضافرامرزیــان فرزندفرامــرز- رحمت اله جزى 
فرزندحسنعلى – اکبراحمدى جزى فرزندمحمدعلى – عبدالحسین برومندفرزند 
رضاقلى – اســماعیل دوســریان جزى فرزنــد على – اکبردوســریان جزى 
فرزنداسماعیل – على دوسریان جزى فرزنداسماعیل – سوسن کارگرچیگانى 
فرزندمحمدحســن – حیدرعلى معظم جزى فرزند حسین – مریم علیان جزى 
فرزندرحیــم – ولى اله آقاجانــى فرزند محمدعلى – شــهردارى گزوبرخوار- 
اصغرحاتم پورفرزندعباســعلى – رضاکریمیان جــزى فرزندامراله – اکبرحاتم 
پورفرزندعباسعلى – محســن تقیان فرزندحســین – مریم مظفرجزى فرزند 
شیرزاد- شهردارى گزوبرخوار- منصوره سادات هاشمى – حجت آقاجانى فرزند 
محمدعلى – باقردهقان جزى فرزندحســین – محمد جعفریان فرزند مصطفى 
– زهراسادات هاشــمى جزى فرزند ســیدکریم – مهرى عارفیان جزى فرزند 
شیرعلى – اصغراکبرى جزى فرزندحیدر- اکرم یزدان پناه جزى فرزندعبدالرضا 
– علــى ایزدپناه جــزى فرزندرمضانعلى – ناصراله وکیل جــزى فرزندعباس 
وهمچنین افرادى که مدارك مالکیــت خودرابه اداره ارائه ننموده اند ویانام آنان 
دراسامى مالکین ذکرنگردیده است ودرپالك مزبورذینفع هستند .لذا افرازسهام 
مشاعى قسمتى ازششــدانگ پالك 437/30واقع دربخش 16ثبت اصفهان که 
ســندمالکیت آن درصفحه 379دفتر435امالك به نام مریم السادات جزائرى 
سینى ســابقه ثبت وســنددارد که باتوجه به گزارش ماده 2قانون افرازوفروش 
امالك مشــاع مصوب 1357مشــخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه 
یافته وبامجاورین تعارضى ندارد به موجب راى شماره 103/97/2280/26مورخ 
97/6/31تصمیم به رددرخواست افرازپالك فوق صادرگردیده است این تصمیم 
بااختیارحاصله ازماده 2قانون افرازوفروش امالك مشــاع مصوب 1357وماده 
5آیین نامه مربوطه صادرگردیده لذاطبق ماده 6آییــن نامه وماده 18آیین نامه 
اجرائى مفاداســناد رســمى الزم االجرابه کلیه افرادذینفع ابالغ تادرصورتیکه 
بین شــرکاومالکین مشــاعى محجور( صغیر- مجنون وغیررشــید ) ویاغایب 
مفقوداالثر وجوددارد به اســتناد ماده 313قانون امورحسبى وطبق راى وحدت 
رویه شماره 3530مورخ 1/15/ 60هیات عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان 
ونمایندگان آنهاابالغ گردد تاچنانچه اعتراضى نســبت به نظریه افراز شــماره 
103/97/2280/26- 97/6/31داشــته ظرف مدت 10روزازتاریخ ابالغ ودرج 
درروزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محــل وقوع ملک مراجعه وگواهى 
مربوطه رابه واحدثبتى ارائه نمایید م الــف 257885 ناصرصیادى- رئیس اداره 

ثبت اسنادوامالك شاهین شهر /7/336
 احضار متهم 

شــماره: 9710103761801074 تاریخ تنظیم : 7 / 7 /1397 شــماره پرونده 
: 9609983761800449 شــماره بایگانــى : 960485  مهلت حضور:30 روز 
نوع علت حضور: دفاع ازاتهام انتســابى به اتهام کالهبردارى رایانه اى به میزان 
25/512/803ریال موضوع شــکایت میترا جامعى باتوجه به علت حضورمندرج 
دراین ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام ، درغیر اینصورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد . نتیجه عدم حضور جلب اســت شما 
میتوانید یک نفر وکیل همراه داشــته باشــید 258056 / م الف شاهین برزن-  

بازپرس شعبه اول دادسراى شاهین شهر/7/337 
حصر وراثت

آقاى على محمد صادقى ممدى بشناســنامه شــماره  1  به شــرح دادخواست 
کالسه   از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته 
که شادروان علیرضا صادقى  بشناسنامه شماره 1299  در تاریخ 13/ 1397/06  
درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشــت عبارتند از : 1- على محمد صادقى 
ممدى شماره شناسنامه 1 نسبت پدر 2- جهان صادقى ممدى شماره شناسنامه 
9 نسبت مادر ، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى 
نماید تا هرکســى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر 
وراثت صادر خواهد شد م الف 260178  دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول 

فالورجان/ 7/338 
حصر وراثت

آقاى رمضان محمدى فرتخونى بشناسنامه شماره  2  باستناد شهادتنامه و گواهى 
فوت رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستى بشــماره 97/1268 تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جمیله محمدى فرتخونى  بشناسنامه 
274 در تاریخ 6/ 06 /1397 درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از: 
1- عفت محمدى فرتخونى فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 402 نسبت با متوفى 
: فرزند 2- رویا محمدى فرتخونى فرزند ابراهیم شــماره شناسنامه 480 نسبت 
با متوفى : فرزند 3- جهان محمدى فرتخونى فرزند ابراهیم شــماره شناسنامه 
29 نسبت با متوفى : فرزند4- معصومه محمدى فرتخونى فرزند ابراهیم شماره 
شناســنامه 15 نســبت با متوفى : فرزند 5- رمضان محمدى فرتخونى فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى : فرزند 6- محمد محمدى فرتخونى 
فرزند ابراهیم شــماره شناســنامه 4 نســبت با متوفى : فرزند 7- تقى محمدى 
فرتخونى فرزند ابراهیم شــماره شناســنامه 6 نســبت با متوفى : فرزند ،پس از 
تشــریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد.  

م الف 260176 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول/ 7/339 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مصطفى امیرى دادخواستى به خواســته انتقال سند به طرفیت خوانده 
احمد سورى – بهرام محمودیان به شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 718/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 1397/08/19 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور شــورا برابر ماده 72 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. 257793/ م الف شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/7/324
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روده انسان به طور طبیعى متخلخل اســت و بر همین اساس است که بدن مواد 
مغذى را از طریق پوشش داخلى روده جذب مى کند. اما در صورت آسیب پوشش 
داخلى روده، این امکان براى مولکول هاى بزرگ تر که به نام «درشت مولکول» یا 
«ماکرومولکول» شناخته مى شوند، فراهم مى شود تا از دستگاه گوارش فرار کنند 

و وارد جریان خون شوند.
 آســیب دیواره روده و خــروج ذرات غذایى بزرگ تــر از آن به نام «ســندروم 
روده نشــت کننده» شــناخته مى شــود. ورود ذرات غذایى بزرگ تر به جریان 
خون مــى تواند التهــاب، نفخ، تغییــرات در شــرایط اجابت مزاج و خســتگى

 را موجب شود.
 تشخیص سندروم روده نشت کننده مى تواند دشوار باشد. در ادامه با برخى از نشانه 

هاى بالقوه ابتال به این شرایط بیشتر آشنا مى شویم.
1-با حساسیت غذایى دست و پنجه نرم مى کنید

روده نشت کننده مى تواند محرك التهاب باشد، اما همچنین مى تواند به واسطه 
التهاب در روده شکل بگیرد. حساســیت هاى غذایى یکى از دالیل التهاب روده 
است. یکى از بهترین روش ها براى نزدیک تر شدن به تشخیص بیمارى، حذف 
مواد غذایى است که بیشترین احتمال مشــکل آفرینى را دارند. در همین راستا، 
شش گزینه مورد توجه قرار مى گیرند و از بیمار درخواست مى شود دو تا سه هفته 
از مصرف آنها پرهیز کند که شــامل لبنیات، تخم مرغ، ذرت، گلوتن، مرکبات و 

سویا مى شوند.
2-با عدم تحمل گلوتن مواجه هستید

گلوتن، یکى از مهمترین محرك ها براى روده نشت کننده است و شایستگى 
این را دارد به صورت جداگانه مورد بررسى قرار گیرد. اگر پس از مصرف نان، 
پاســتا یا دیگر مواد غذایى حاوى گلوتن احساســى ناخوشایند در شما شکل 
مى گیرد -ناراحتى دستگاه گوارش، نفخ و بى حالى- بدن شما ممکن است از 

توانایى کافى براى گوارش این پروتئین مشکل ساز برخوردار نباشد.

3-با درد مفاصل مواجه هستید
گاهى اوقات بیماران از درد مفاصل کلى شکایت مى کنند. پزشک آزمایشاتى را 
در راستاى بررسى ابتال به «آرتریت روماتوئید» انجام مى دهد و در صورت منفى 
بودن جواب، ممکن است توجه پزشک به سمت روده نشت کننده جلب شود. درد 

مفاصل مى تواند از نشانه هاى سندروم روده نشت کننده باشد. 
4-با عملکرد ضعیف دستگاه گوارش مواجه هستید

غذا مى خورید و دچار نفخ مى شوید. یا ممکن اســت پس از مصرف مواد غذایى 
خاص، نیاز فورى به استفاده از توالت را احساس کنید. ایجاد تغییر در شرایط اجابت 
مزاج مى تواند به شکل یبوست نیز شکل بگیرد. همچنین شما ممکن است از سوء 
هاضمه مزمن یا حالت تهوع رنج ببرید. این نشــانه ها ممکن است براى سال ها 
شکل بگیرند و از بین بروند. مشکل از آنجا ناشى مى شود که بیماران آنها را نادیده 

گرفته و یاد مى گیرند که چگونه با آنها زندگى کنند.
5- با مشکالت پوستى مواجه هستید

روده نشت کننده یکى از دالیل ریشه اى پدیدار شدن آکنه در برخى بیماران است. در 
حقیقت، بیماران مبتال به آکنه به برخى شاخص هاى التهابى روده نشت پذیر واکنش 

نشان مى دهند. «اگزما» و «پسوریازیس» از دیگر نشانه هاى پوستى هستند.
6-با سطوح باالى قند خون مواجه هستید

مطالعات نشان داده که روده نشت کننده مى تواند موجب التهاب در سراسر بدن 
شود و این شرایط مى تواند مقاومت به انسولین را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایى 
که انسولین براى مدیریت قند خون حیاتى است، مقاومت به انسولین مى تواند به 
افزایش قند خون منجر شود. این شرایط مى تواند موجب انواع مختلف مشکالت 
سالمت شــود. قند خون افزایش یافته به همراه فشار خون باال و ترى گلیسیرید 
باال مى تواند در نهایت افزایش خطر ســندروم متابولیک، وضعیتى خطرناك که 
احتمال مواجهه با حمله قلبى، سکته مغزى و دیابت را افزایش مى دهد، به همراه 

داشته باشد.

6 نشانه خاموش که به نشت روده 
اشاره دارند

این افراد انار نخورند

این خبر ممکن است براى دوستداران انار سخت 
باشد اما واقعیت این است که افرادى هستند که 
خوردن انار برایشان به شدت مضر است و توصیه 

مى شود این افراد انار نخورند.
یک محقق و پژوهشگر طب ســنتى گفت: آن 
دسته از افرادى که از اضافه وزن رنج مى برند، باید 

در مصرف انار احتیاط کنند.
حیدر عظمایى بیان کرد: انار ترش طبعى سرد و 
خشک و انار شیرین مزاجى سرد و معتدل دارد و 
این میوه حاوى ویتامین هایى مانند A، E، C و 
اسید فولیک است. وى با اشاره به اینکه انار داراى 
آنتى اکسیدانى بسیار قوى است، اظهار کرد: طبق 
بررسى هاى انجام شده، خاصیت آنتى اکسیدانى 
انار سه برابر چاى سبز اســت و آب انار از تجمع 

پالکت ها در عروق خونى جلوگیرى مى کند.
این پژوهشگر عنوان کرد: مصرف انار سبب تصفیه 
خون و دفع ســموم بدن مى شود، همچنین این 
میوه با از بین بردن اسیدهاى چرب، نقش مؤثرى 
در کاهش چربى هاى اطراف شکم دارد. عظمایى 
با عنوان اینکه انار تأثیر بسزایى در کاهش فشار و 
قند خون دارد، یادآور شد: مصرف این میوه براى 
افرادى که دچار خارش بدن هستند و طبع گرمى 
دارند توصیه مى شود؛ همچنین رب انار خاصیت 
چاق کنندگى دارد، بنابراین مصرف آن براى افراد 
الغر مفید اســت. وى ابراز کرد: مصرف انار در 
دوران باردارى موجب زیبایى چهره نوزاد مى شود 
و مصرف رب انار نیــز از ویار حاملگى جلوگیرى 
مى کند. این پژوهشگر توصیه کرد: مصرف انار 
همراه با گلپر از ایجاد دل درد جلوگیرى مى کند و 
از طرفى سبب جذب بهتر آن مى شود. وى عنوان 
کرد: مبتالیان به زخم معده بایــد از مصرف انار 
ترش اجتناب کنند زیرا استفاده از این میوه سبب 

تشدید زخم معده مى شود. 

خواص آب برنج براى 
زیبایى

گاهى بهتریــن درمان ها ســاده ترین چیز هایى 
است که ما به جاى استفاده، متأسفانه آنها را دور 
مى ریزیم. یکى از همین مواد آب برنجى است که 

زمان آبکش کردن برنج دورریخته مى شود.
این آب به غیر از اینکه براى خیلى از مشــکالت 
مفید است، راز زیبایى و درخشــندگى پوست و 
موها به شــمار مى آید، زیــرا سرشــار از منابع 
معدنى و مواد مغذى مورد نیاز مو و پوست است. 
از جمله خواص آب برنج، جلوگیــرى ازپیرى و 
جوان سازى پوست است. آب برنج حاوى امالح 
معدنى و بعضى از ویتامین هاى گروهB است که 
موجب افزایش جریان خون در رگ ها و به ویژه 
مویرگ هاى پوستى مى شود و پوست صورت را 
بســیار با طراوت و محکم تر مى کند و خاصیت 
ارتجاعى پوســت را افزایش مى دهد. همچنین 
مى توانید براى پاکســازى پوست در آخر شب ها 
از آب برنج استفاده کنید. حتى افرادى که منافذ 
باز پوســتى دارند، مى توانند از آب برنج به عنوان 
ماســک، روزانه براى تنگ کردن منافذ پوستى

 استفاده کنند.
 آب برنج به علت وجود آنتى اکسیدان هاى قوى، 
خاصیت ضد التهابــى دارد. حتى در موارد آفتاب 
ســوختگى هاى جزئى مى توان به عنوان ماسک 

از آن استفاده کرد.
مو هاى درخشان با آب برنج

آیا تا به حال به موهاى زیباى زنان ژاپنى و کره اى 
توجه کرده اید. راز زیبایــى موهاى آنها آب برنج 
اســت. آب برنج موجب بلند شــدن سریع موها 
مى شود. همچنین از ریزش مو جلوگیرى مى کند. 
مى توانید همیشه موهاى لطیف و درخشان داشته 
باشید. کافى اســت آب برنج را روى سر ریخته و 
موها و کف سر را به آرامى ماســاژ دهید و اجازه 
بدهید پنج دقیقه روى سر بماند و سپس آبکشى 

کنید.

اولین چیزى که سن شما را نشان مى دهد، چروك هاى دور چشم است و 
چون پوست دور چشم بسیار نازك و حساس است، خیلى زود آسیب مى بیند. 

پس باید حتماً مراقب پوست دور چشم باشیم.
کرم هاى دور چشــم حاوى مواد مرطوب کننده، ویتامین A، C، E و در 
مواردى الیه بردارهاى بسیار ضعیفى هستند که نقش بافت سازى دارند. از 
این نوع کرم ها مى توان هم در طول روز و هم شب قبل از خواب استفاده 
کرد. برخى از کرم هاى دور چشــم، خواص ضدآفتاب هم دارند که البته 
مخصوص روز هستند. به نظر مى رسد که مراقبت از دورچشم ها حتى در 
سنین خیلى کم مى تواند تأثیر زیادى داشته باشد. استفاده از یک محصول 
مناسب حول و حوش 20 سالگى براى محکم و بى چروك ماندن چشم ها 

بسیار مفید است.

به گفته بسیارى از متخصصان پوست، اســتفاده از کرم دور چشم بسیار 
حایز اهمیت است؛ براى اینکه پلک چشم فاقد غدد چربى است و بخاطر 
همین بسیار نازك است و دور چشم اولین نقش را در صورت براى نشان 
دادن سن شما به عهده دارد. حقیقت تلخ این است که بسیارى از افراد در 
همان ابتداى 20 سالگى متوجه خطوط نازك اطراف چشم خود مى شوند. 
به مرور زمان که پوست شــما نازك تر هم مى شود، کبودى زیر چشم نیز 

بیشتر نمایان مى شود.
درسنین جوانى

از یک کــرم مرطــوب کننده خــوب اســتفاده کنید که حاوى اســید 
«هیالورونیک» یا ceramides باشــد. از ایــن محصوالت با توجه به 

خشکى پوست خود، روزى یک یا دو مرتبه استفاده کنید. 
بعد از 30سالگى

همزمان با استفاده از کرم دور چشم، مصرف ویتامین c، چاى سبز و دیگر 
آنتى اکسیدان ها را فراموش نکنید. این کار باعث مى شود که اطراف چشم 

روشن تر شود و تولید کالژن در پوست تسریع شود.

در سنین بین 40 تا 50 سالگى
در این سنین سعى کنید از محصولى استفاده کنید که حاوى «رتینول» باشد 
تا خطوط ریز دور چشم، بافت و حتى رنگ پوست را بهبود بخشد. همچنین 
باید اســید «هیالورونیک» هم براى حفظ رطوبت پوست داشته باشد. از 
کرم هاى حاوى رتینول فقط شب ها اســتفاده کنید؛ اگر پوستتان خشک 
است، مى توانید روزها از کرم حاوى اسید هیالورونیک براى مرطوب نگه 

داشتن چشم استفاده کنید.
از میانسالى به بعد

در این ســنین شــما نیاز به محصولى دارید که حاوى فاکتورهاى رشد با 
نام مستعار فاکتورهاى رشــد «اپیدرمال» (egf) باشند. فاکتورهاى رشد 
عبارتند از مگاپپتید که باعث رشد سلول هاى پوستى شده و بیشتر اساس 

گیاهى دارند. 
براى کمک به تولید دوباره پوســت، محصوالتى که حاوى فاکتورهاى 
رشد هستند، نماى ظاهرى خطوط دور چشم و چین و چروك ها را بهبود 

مى بخشد. 

بهترین کرم دور چشم 
مناسب سِن شما 

ویتامین A یکى از ویتامین هاى محلول در چربى است. 
ویتامین هاى A یا «رتینول» براى بهبود بینایى افراد در 
نور کم مثل شب و حفظ سالمتى سطح چشم، دفاع از بدن 

و سالمتى پوست مفید است.
ویتامین A به شکل خالص در منابع گیاهى وجود ندارد، 
بلکه پیش ســازهاى آن یعنى «کاروتن» ها به اشکال 

مختلف در گیاهان وجود دارند.
بر اثــر کمبود ایــن ویتامین، فــرد دچــار ضخامت و 
خشک شــدن قرنیه چشم مى شــود که به این بیمارى 
«گزروفتالمــى» مى گویند ولى کمبــود آن فرد را دچار 

«شب کورى» مى کند.
ویتامین A نقشــى حیاتى در فعالیت سالم قلب و عروق 
بدن دارد و در تنظیم سالم فشار خون الزم است. همچنین 
ویتامین A در زخم هاى پوست، جوش ها و سایر عوارض 
پوســتى چون دارویى، اثرى درمانــى دارد و کمبود آن 

موجب دیر درمان شدن زخم مى شود.

همینطور ویتامین A براى فعالیــت مویرگ ها و حفظ 
جدار آنها الزم اســت و در عوارض قلبــى و عروقى یا 

خونریزى هاى مغزى کمبود این ویتامین دیده مى شود.
تخم مرغ، طالبى، کلم، اسفناج پخته، برگه زردآلو، شلغم، 
هویج، جگر، ماهى تن و کدو تنبل آبپز از منابع خوب این 

ویتامین هستند.

بیماران زیادى از مشکل داغ شدن و سرد شدن ناگهانى 
بدنشــان رنج مى برند. اگرچه نزدیک شــدن به دوران 
یائسگى شایع ترین علت شــروع چنین تجربیاتى است، 
ولى علت هاى متنوع دیگرى نیــز براى چنین حمالتى 

وجود دارد که حتماً باید مد نظر باشد.
در خانم هایى که ســال هاى آخر بارورى را مى گذرانند 
یعنى حدود 48 تا 52 ســالگى، حمالت گرگرفتگى به 

صورت احساس گرماى 
شــدید در باالتنه ایجاد 
مى شــود. این حمالت 
حدود سه تا چهار دقیقه 
طول مى کشــد و گاهى 
با ســردرد و تپش قلب 
همراه اســت. احساس 
ضعف و سرگیجه هم به 
دنبال حمالت به وجود 
مى آیند. ایــن حمالت 
معموًال بعد از یک تا دو 
سال فروکش مى کند و 
در صورت لزوم مى توان 

از دارو براى تسکین استفاده کرد.
حمالت داغ و سرد شدن مى تواند همراه با لرزش دست و 
ضعف شدید باشد که در این موارد باید افت قند را مدنظر 
داشت. کسانى که از قرص هاى درمان دیابت یا انسولین 

استفاده مى کنند، به کرات افت ناگهانى قند خون را تجربه 
مى کنند. تجربه اى ناخوشــایند که با تعریق، تپش قلب، 
احساس گرما و اضطراب همراه با احساس ضعف مفرط 
همراه است. چنین بیمارانى باید همیشه ماده اى شیرین 
مثل شکالت یا قند همراه داشته باشند و در صورت بروز 
چنین حمالتى، بدون ترس از باال رفتن قند آن را بخورند. 
بهبود قند خون در این شرایط باعث مى شود این عالیم 
سریع خوب شــوند که خود 
دلیل تشخیص درست افت 

قند است.
بیمارى «فئوکروموسیتوم» 
یکى دیگــر از علــل این 
حمالت اســت که به دلیل 
وجود توده اى در غده فوق 
کلیه ایجاد مى شود. این توده 
گاهى هورمون هاى آدرنالین 
یا نور آدرنالیــن را به داخل 
جریان خون مى فرستد و به 
بروز حمله منجر مى شــود. 
اگرچه این بیمارى خیلى نادر 
است، به دلیل خطرناك بودن حتماً باید در برخورد با چنین 
حمالتى در نظر گرفته شود. بیماران مبتال در حین حمله 
دچار افزایش فشار خون، تپش بسیار شدید قلب و احساس 

اضطراب مى شوند.

غذاهاى حاوى ویتامین A را بشناسید

داغ شدن یا سرد شدن ناگهانى بدن نشانه چیست؟

ویتامین هستند.

«بتاکاروتــن» عامل نارنجى شــدن برخــى میوه ها و 
ســبزیجات، زمانى که وارد جریان خون مى  شــود، به 
ویتامین Aتبدیل  شــده و به محافظت از بدن در برابر 
ســرطان و بیمارى  هاى قلبى و  عروقى کمک  مى  کند، 
سیســتم ایمنى را تقویت  کرده و از چشم  ها محافظت 

 مى  کند.
براى اطمینان از جذب ویتامین A، ســبزیجات نارنجى 
خود را با مقدار کمى چربى تصفیه  نشده سالم مانند کره 
ارگانیک یا روغن زیتون یا روغن نارگیل تصفیه  نشــده، 
مصرف  کنید و شاهد خواص بهداشتى آنها در بدن باشید.

افزایش سالمت قلب 
به همراه غذا چند عــدد هویج خام مصــرف کنید و از 
میزان آلفا و بتاکاروتن موجود در آن بهره ببرید. این آنتى 
اکسیدان ها، با آسیب  هایى که از طریق اکسیژن به بدن 
وارد مى  شود، مبارزه مى  کند. پژوهش  ها نشان داده  اند 
میزان باالى این عناصر، باعث کاهش خطر مرگ و میر 

ناشى از بیمارى  هاى قلبى مى  شود.
تقویت سیستم ایمنى بدن 

میــن  یتا B6 موجــود در ایــن ســبزیجات باعث و

مى  شود که سیســتم دفاعى بدن پادتن  هاى بیشترى 
تولید کند که با بیمارى  ها مقابله مى  کند. ســیب زمینى 
پخته شــده 25 درصد نیاز روزانه  بدن به ویتامین B6 را 

تأمین مى کند.
مبارزه با سرطان سینه 

 A اســید«رتینوئیک» یک ماده مشتق شده از ویتامین
است که در سیب زمینى و هویج به وفور یافت مى شود. 
تحقیقات انجام شده نشان مى دهد که اسید رتینوئیک به 

کاهش خطر ابتال به سرطان سینه کمک مى کند.
منابع سرشار از بتاکاروتن 

بتاکاروتن موجود در ســبزیجات تیره رنگ، به تقویت 
سیســتم ایمنى بدن کمک مى کنــد و منجر به تقویت 
سیستم بینایى مى شــود. زمانى که برخى از سبزیجات 
با اندکى روغن تصفیه نشــده سرخ مى  شــوند، میزان 
بتاکاروتن آنها چند برابر مى  شود. در واقع هویج تفت داده 
شده در اندکى روغن، حاوى 63 درصد و کدو تنبل تفت 

داده شده حاوى 53 درصد بتاکاروتن است.
محافظت از سالمت چشم ها 

کدو تنبل و هویج سرشــار از «لوتئین» و «زیگزانتین» 
هســتند؛ رنگدانه هاى گیاهــى که بــه جلوگیرى از 
ابتال به «آب مروارید» کمک مــى کنند. تحقیقات 
انجام شــده ثابت کرده اند که کســانى که این

 رنگدانه ها را به میزان بیش از 6 میکروگرم 
در روز مصرف مى کنند، با کاهش خطر 
18 درصدى ابتال بــه آب مروارید 

مواجه هستند.

فواید 5 میوه و سبزى نارنجى رنگ

میــن یتا کدو تنبل و هویج سرB6 موجــود در ایــن ســبزیجات باعث و
هســتند؛ رنگدانه ها
ابتال به «آب مروا
ث انجام شــده
 رنگدانه
در ر
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متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جه ت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 37924005- 031 تماس 

حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى خرید خدمات درمانى و پشتیبانى
 مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزى باغبهادران
 وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 262553
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باید در کارهایى که براى خدا خالصانه انجام مى دهى برپاى داشــتن 
واجباتى که مخصوص او اســت در رأس کارها باشــد، بنابراین در 
شــب و روزت بخشــى از نیــروى جســمى ات را براى عبــادت خدا 
در نظر بگیر و آنچه باعث نزدیک شــدنت به خداى عزیز مى شود 

بدون کم و کاست اجرا کن، هرچند تالش تو موجب رنج بدنت شود.
موال على (ع)

شهردارى گلدشت به موجب مصوبه شماره 97/577/ش مورخ 97/07/02 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به تأمین نیروى انسانى 
مجرب و کارآزموده براى انجام امور خدماتى و پشتیبانى به مدت یکسال از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا شرکت هاى واجد شرایط مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم پیشنهاد تا تاریخ 97/07/28 به 
شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

یکشنبه 97/07/29 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس: 7- 03142232006

آگهى مناقصه

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت اول

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را
بر عهده بگیریم. 

مسئله آب  نباید نان دانى بعضى ها شود
استاندار در همایش شهرداران استان اصفهان:

«با اجراى سه پروژه آبى پیشنهادى و افزایش آب در حوضه 
زاینده رود و در صورت استفاده بهینه از آب، اصفهان تا 50 
سال آینده از بى آبى نجات خواهد یافت و زندگى به استان 
اصفهان بازمى گردد. در غیر این صورت حاشیه نشینى و... 

گسترش یافته و در آینده تاریخ ما را محاکمه مى کند.»
استاندار اصفهان در گردهمایى شهرداران استان و شوراى 
سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان، با بیان 
این مطلب و تشریح اجراى سه پروژه، تونل سوم با 120 
میلیون مترمکعب آب، بهشت آباد با تأمین 250 میلیون 
مترمکعب آب و پروژه انتقال آب از خلیج فارس به حوضه 
زاینده رود به میزان 200 میلیون مترمکعب آب که موافقان 
و مخالفانى هم دارد، گفت: فوالد مبارکه، ذوب آهن و... در 
تأمین منابع مالى این پروژه ها و طرح هاى آبى مشارکت 
دارند و بودجه دولتى در این پروژه ها اســتفاده نمى شود و 
تا به عنوان اســتاندار اصفهان انجام وظیفه مى کنم این 

طرح ها باید اجرا شود.
محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: در 50 سال گذشته میزان 
آب ورودى به حوضه زاینده رود یک میلیارد و 800 میلیون 
مترمکعب بود که این میزان در سال آبى 97- 96 به حدود 
530 میلیون مترمکعب رســیده است. این در حالى است 
که اگر امروز آبى به حوضه زاینده رود اضافه نشود و از آب 
بهینه استفاده نشود روندى کاهنده خواهیم داشت و باید 
به فکر اجراى پروژه هاى آبى باشــیم و شبانه روزى براى 
به ثمر نشستن این پروژه ها در استان، تالش کنیم. وى 
با بیان اینکه طرح هاى اشتغال جایگزینى براى کشاورزان 
آسیب پذیر طراحى شده اســت، گفت: هفت هزار طرح 
جایگزینى در بخش هاى مختلف طراحى شد که سالیانه 
حدود 7/5 میلیون مترمکعب آب، نیاز دارد و این در تقابل 

محصوالتى که آب بر هستند میزان کمى است.
استاندار اصفهان اهمیت و زنده بودن اصفهان را به رودخانه 
زاینده رود دانست و خطاب به مخالفان این طرح ها گفت: 
امروز تئورى سازگارى با آب مطرح شده است. بنابراین از 
رؤیا و اینکه مى گویید اصفهان از دست مى رود، زاینده رود 
رفت، زاینده رود احیا شــود و زاینده رود من کو؟ درآیید تا 
اصفهان از دســت نرود. ما باید این طرح هــاى آبى را در 
استان اجرا کنیم و مى کنیم اما دوست دارم هر کسى در هر 
بخشى از کار، حرفى و نظرى دارد بیان کند و اینطور نباشد 

که براى خود نشان دادن، چیزهایى روى هوا گفته شود و 
طرحى نداشته باشید و مسئله آب اصفهان براى بعضى ها 

ناندانى شود.
مهرعلیزاده از شهرداران در مسیر اجراى این پروژه هاى 
آبى در سطح استان اصفهان خواست تا خود توجیه شوند و 

مردم را نیز از اجراى این پروژه ها بیش از پیش آگاه سازند.
وى با ابراز خوشحالى از اینکه در جمع شهرداران پرتالش، 
فعال، دلسوز و پرکار است اظهار امیدوارى کرد با تصمیمات 
منطقى و صحیح شهرداران که متولى ارائه خدمات شهرى 
به شهروندان هستند، در راستاى رفاه شهروندان و ایجاد 

امید گام هاى بیشترى برداشته شود.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه شهرداران با برنامه ریزى 
و مدیریت، استفاده از بخش خصوصى را در برنامه خود قرار 
دهند، افزود: پرتال سرمایه گذارى در استاندارى اصفهان 
راه اندازى شده و مشکل بروکراسى براى سرمایه گذاران، 
حل شده است. این در حالى اســت که نگرانى و احتیاط 
بیش از حد هم باعث کندى کارها مى شود که از شهرداران 
مى خواهم نترســند و فعالیت کنند و معتقدم ســالم کار 
کردن براى مردم موفقیت به ارمغان دارد و مشکلى پیش 

نمى آورد.
مهرعلیزاده با تشریح پرتال سرمایه گذارى در استاندارى، 
عنوان کــرد: طرح هاى مهم اقتصــادى در بخش هاى 
مختلف و در حیطه هاى گوناگــون در این پرتال تعریف 
و توجیه اقتصادى شد و ســرمایه گذار که باید 14 تا 24 
مرحله بروکراسى در دســتگاه هاى اجرایى را مى گذراند 
تا مجوزهاى الزم را دریافت کنــد حاال باید به این پرتال 
مراجعه کند و ما در صــورت تأیید پیمانکار، مجوز کلى را 
در اختیار ســرمایه گذار قرار مى دهیم که البته قرار است 
درخصوص طرح هاى شهردارى هم اینگونه عمل و این 
سایت لینک شود تا سرمایه گذار براى اجراى پروژه هاى 

شهردارى هم جذب شود.

وى بر میزان همکارى شهرداران با شوراها هم تأکید کرد و 
گفت: شوراها در بخش هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
و حتى سیاسى مى توانند به عنوان پارلمان محلى فعالیت 
کنند و باید از شوراها حمایت شود و شهرداران نیز با سعه 

صدر و اجراى مصوبات شوراها با هم شهر را بسازند.
استاندار اصفهان همچنین به شهرداران توصیه کرد: براى 
ایجاد درآمد پایدار شهردارى، از بسترها و ظرفیت هاى شهر 

به تناسب هر شهر بهره گیرى کرده و درآمد ایجاد کنند.
مهرعلیزاده از اقدامات انجام شــده در سازمان همیارى 
شهردارى هاى اســتان اصفهان در دوره جدید، دفتر امور 

شهرى و شوراهاى استاندارى و شهرداران قدردانى کرد.
***

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان هم با 
بیان اینکه در این گردهمایى موضوعات کاربردى مطرح 
شد، گفت: کارکرد شورا و شهردارى با هم ارتباط مستقیم 
دارند و اگر اختالف نظر بین آنها باشد، مردم از نهاد مدنى 

یعنى شورا و نهاد دولتى یعنى شهردارى فاصله مى گیرند.

على مقدس زاده نتیجه گیرى کرد که در این صورت شورا 
و شهردارى معنا نداشــته و مردم از آنها فاصله مى گیرند. 
بنابراین تعامل دو طرفه باید بین شورا و شهردارى باشد 
و توقعات منطقى شود و شورا در تصمیم گیرى شهرداران 
دخالت نکند و شهرداران هم با شورا تعامل و مصوبات شورا 

را به طور کامل اجرا کنند.
وى ادامه داد: 109 پروژه عمرانى مرتبط با دستگاه هاى 
اجرایى استان احصا شده و در پرتال سرمایه گذارى گذاشته 
شد و مورد استقبال سرمایه گذار قرار گرفت و پس از ارسال 
گزارش براى رئیس جمهور، به معاون اول دستور داده شد 
تا براى الگوبردارى در سطح کشور، ابالغ شود و در حقیقت 
پروژه هاى داراى توجیه اقتصادى شهردارى ها هم مى تواند 
در اختیار سرمایه گذاران از طریق پرتال قرار گیرد و رونق 

ایجاد شود.
وى گفت: بودجه عمرانى اســتانى دستگاه هاى اجرایى 
650 میلیارد تومان است ولى در اولین روز رونمایى از پرتال 
عمرانى سرمایه گذارى استاندارى اصفهان 580 میلیارد 

تومان بخش خصوصى سرمایه گذارى اعالم شد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان با بیان 
اینکه فعالیت هاى بســیار خوبى در دوره جدید سازمان 
همیارى شهردارى هاى استان اصفهان در راستاى رفاه 
شهرداران برداشته شده است، از مدیرکل دفتر امور شهرى 
و شــوراهاى استاندارى اصفهان خواســت تا طرح هاى 
شهرداران در زمینه ایجاد درآمد پایدار در شهردارى ها را 

اخذ کند.
مقدس زاده به این نکته نیز اشاره کرد که شهرداران باید در 
حوزه مدیریت شهرى با شناخت استعدادها، مدیرپرورى 
کنند تا در آینده، مدیران موفق در شــهردارى ها داشته 

باشیم.
***

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
هم گفت: هم اکنون ما در سطح استان، 107 شهردارى 
داریم و به زودى هم شهردارى بیده در شهرستان سمیرم 

افتتاح مى شود.
على اصغر ذاکرى هرندى با بیان اینکه شــأن شهرداران 
ما باید حفظ شود از آنان خواســت برنامه هاى خود براى 
انجام کار در دستگاه هاى اجرایى استان را با مدیریت دفتر 
امور شهرى و شوراهاى اســتاندارى هماهنگ کرده و از 
این طریق مسائل و مشکالت را برطرف کنند.وى ادامه 
داد: شهرداران در پســت هاى ادارى از نیروهاى رسمى 

استفاده کنند.
ذاکرى هرندى مى گوید: تأمین اجتماعى با انجام حسابرسى 
ده ساله به صورت غیرقانونى در کار شهردارى ها دخالت 
مى کند در حالى که فقط مى تواند حسابرســى یکســاله 

انجام دهد.
وى از شهرداران خواست تا به تأمین اجتماعى حق دخل و 
تصرف در حساب ها را ندهند و به دفتر مدیرکل امور شهرى 

و شوراهاى استاندارى این امور را اطالع دهند.

مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
این را هم گفت که شــهرداران به هیچ عنــوان به طور 
مستقیم درخواست ماشین آالت و... به سازمان همیارى 
شهردارى ها ندهند و همه فعالیت ها از طریق این دفتر و با 

هماهنگى صورت پذیرد.
***

شــهردار اصفهان هم در این مراســم گفت: شهردارى 
اصفهان با هزینه بسیار ســنگین، مترو راه اندازى کرده و 
براى هر مسافر 5000 تومان هزینه مى کند که فقط 700 
تومان دریافت مى شود که دولت قرار بود یارانه این خسارت 
را پرداخت کند اما اینگونه نشد، از سوى دیگر سهم دولت 
براى خرید، نوسازى و بازسازى ناوگان پرداخت نشد که اگر 
به موقع انجام مى شد اقدامات خوبى صورت مى پذیرفت 
و حتى سالن اجالس سران در اصفهان اگر در سال 90 با 
پرداخت سهم دولت، ساخته مى شد امروز ما متحمل ده 
برابرى هزینه ها نمى شدیم. بنابراین عدم هماهنگى، عدم 
انجام تعهدات دولت و... مى طلبد ما در اســتان اصفهان 
با نمایندگان خود در مجلس شــوراى اسالمى و مجمع 
نمایندگان براى روشن شدن اذهان آنها و اصالح قوانین 

جلساتى برگزار کنیم.
قدرت ا... نوروزى اظهار کرد: براى اجراى قطار حومه اى، 
شهرداران باید مشــارکت ذوب آهن، فوالد مبارکه و... را 
داشته باشند تا شاهد حاشیه نشینى ها نباشیم و در حقیقت 

همه باید تالش کنیم تا کارها پیش رود.
وى با بیان اینکه ما امروز از شورایعالى استان ها که قدرت 
تقدیم الیحه به مجلس را دارد استفاده نمى کنیم، گفت: 
باید با ارتباطات و هماهنگى هاى منسجم، با هم هم افزایى 

کنیم و مسائل را عملیاتى سازیم.
شهردار اصفهان معتقد است: نباید فقط به فکر اصفهان 
بود بلکه توانمندى دیگر شهرها، اصفهان را هم توانمندتر 
خواهد کرد و آبادانى شــهرها، کمک به اصفهان است و 
توسعه پایدار بر محور انسانى با نگاه به نسل هاى آینده و 
پیشرفت همه جانبه و رعایت محیط زیست داشته باشیم  و 

مأموریتمان را ادامه دهیم.
در این گردهمایى شــهردار خورزوق هــم به نمایندگى 
مسائل و مشکالت شهرداران اســتان را با مسئوالن در 

میان گذاشت.

ساسان اکبرزاده


